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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

 

2. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ  ปฏิบัติได
จริงและ เขาใจชีวิต 

 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ 
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยุกตใชในงานอาชีพ สอด คลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพ่ือใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ

และการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสราง
งานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปน
กําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

 
 
1. การเรียนการสอน 
 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถถายโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรู
และประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน  
คาบละ 60 นาที  (1 ช่ัวโมง) 
  2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชา/สาขาวิชาที่
กําหนด ประมาณ  3  ป 
 
3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต การ
คิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง มีคา 1 
หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน   
กําหนด 2 - 3  ชั่วโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง    มีคา 1 หนวยกิต 
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  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอย
กวา 40 ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกจิกรรมเสริมหลักสตูร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้นๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน 
    งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 
 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง  
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. การเขาเรียน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  7.1 พ้ืนฐานความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา 
  7.2 คุณสมบัติ  
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ  
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
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10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม 
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตครบตามโครงสรางของหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามทีก่าํหนด 
  10 .5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 
11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพ่ิมเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชัว่โมง)

ลําดับท่ีวิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนษุยศาสตร

ลําดับท่ีวิชา 01-19 วิชาสามญัท่ัวไป
ลําดับท่ีวิชา 20-99 วิชาสามญัพื้นฐานวิชาชีพ

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ

02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

0X ........................
20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 7 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน(รวมสาขาวิชา)

3 7 X X 01 สาขาวชิา.............................. 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
02 สาขาวชิา.............................. 10 วิชาชีพพื้นฐาน
03 สาขาวชิา.............................. 20 วิชาชีพสาขาวิชา
04 สาขาวชิา............................. 21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน

40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง
หลักสูตร

ปวส.

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

ประเภทวิชา

รหสัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว

ชื่อวิชา หนวยกิต

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

9

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา   สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพการโรงแรม
และบริการใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถทางดานการใหบริการดานการโรงแรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพดานการบริการไดเปนอยางดี 

4. เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย  มีความคิดสรางสรรค  ปรับปรุง  และพัฒนาตนเองตามความตองการ
ของตลาด  แรงงาน  มีความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตยสุจริต  ความสํานึกในจรรยาบรรณและ
หนาที่ความรับผิดชอบตอบุคคลและสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4. การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5. แสดงบุคลิกภาพและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจโรงแรมและบริการ 
6. มีความรูความเขาใจในหลักการทํางานดานการโรงแรมและบริการ 
7. ประยกุตใชเทคโนโลยีในงานดานการโรงแรมและบริการ 
8. ปฏบัิติงานดานการโรงแรมและบริการ 

 
มาตรฐานสาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 

9. เลือกใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงานบริการสวนหนาโรงแรม 
10. จัดทําเอกสาร  รายงานแตละชนิดของงานบริการสวนหนาโรงแรม 

 
มาตรฐานสาขางานแมบานโรงแรม 

9. เลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในงานแมบานโรงแรม 
10. ปฏิบัติการจัดเตรียมหองพักในงานแมบานโรงแรม 

 
มาตรฐานสาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

9. วางแผนดําเนินงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
10. ปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามข้ันตอน 

 
มาตรฐานสาขางานครัวโรงแรม 

9. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการ 
10. วางแผนดําเนินงานควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
11. ปฏิบัติการงานครัวโรงแรม 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

11

มาตรฐานสาขางานสันทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ 
9. มีความรูความเขาใจกระบวนการดําเนินงานสันทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ 
10. ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ 

 
มาตรฐานสาขางานศิลปะและภูมิทัศนเพื่องานโรงแรม 

9. ปฏิบัติงานศิลปะการจัดตกแตงสถานที่และบริเวณสาธารณะ 
10. ปฏิบัติงานศิลปะการจัดตกแตงสวนและดูแลรักษา 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
      1.1  วิชาสามัญทั่วไป     (13  หนวยกิต) 
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน   (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา 24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน   (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 
3700 – 0001  การโรงแรมและการทองเท่ียว 2 (2) 
3700 – 0002  ความรูเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 (2) 
3700 – 0003 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเบื้องตน 2 (2) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1 วิชาสามัญทั่วไป   (13  หนวยกิต) 

1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต)   
 (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

(2)  ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนอ่ืน ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 
1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  

และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 
2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3700 – 1001  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ 3 (3) 
3700 – 1002  ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 3 (3) 
3700 – 1003  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3) 
3700 – 1004  การตลาดเพื่อการบริการ 3 (3) 
3700 – 1005  ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3 (4) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2001  หลกัการดําเนินงานโรงแรม 3 (3) 
3701 – 2002  ศิลปะการตอนรับและบริการ 3 (3) 
3701 – 2003  การจัดการงานสวนหนาโรงแรม 3 (4) 
3701 – 2004  การจัดการงานแมบานโรงแรม 3 (4) 
3701 – 2005  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 (4) 
3701 – 2006  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  1 3 (4) 
3701 – 2007  การขายและการตลาดโรงแรม 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2008  สุขอนามัยในการบริการ 2 (2) 
3701 – 2009  ระบบการจัดการขอมูล 3 (4) 
3701 – 2010  การจัดการผลกําไร 3 (3) 
3701 – 2011  กฎหมายธุรกจิโรงแรม 2 (2) 
3701 – 2012  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (5) 
3209 – 2001  กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 3 (3) 
3702 – 2004  พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2016 การใชอินเตอรเนตเพือ่การทองเท่ียวและการโรงแรม 2 (3) 
3212 – 2001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1 3 (4) 
3212 – 2009  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3 (4) 
3212 – 2010  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3 (4) 
3212 – 2103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 (4) 
3701 – 4001  การโรงแรมและบริการ  1 * (*) 
3701 – 4002  การโรงแรมและบริการ  2 * (*) 
3701 – 4003  การโรงแรมและบริการ  3 * (*) 
3701 – 4004  การโรงแรมและบริการ  4 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาชีพสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนรวมกัน ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชาในสาขางานน้ัน ๆ ไม
นอยกวา 15 หนวยกิต 
 

 2.3.1  สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2101  โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสวนหนาโรงแรม 3 (4) 
3701 – 2102  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม 3 (4) 
3701 – 2103  การใชสือ่เพือ่การประชาสัมพนัธโรงแรม 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2104  ศูนยบริการทางธุรกิจ 3 (4) 
3701 – 2105  เอกสารและการทํารายงานในงานสวนหนา 2 (3) 
3212 – 2109  ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม 2 (3) 

 
 2.3.2  สาขางานแมบานโรงแรม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2201  การจัดเตรียมหองพัก 3 (4) 
3701 – 2202  งานหองผาและซักรีด 3 (4) 
3701 – 2204 การจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน 3 (4) 
3701 – 2205  เอกสารและการทํารายงานในงานแมบาน 2 (3) 
3701 – 2206  ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล 2 (3) 
3701 – 2601  ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่ 3 (4) 
3212 – 2110  ภาษาอังกฤษงานแมบาน 2 (3) 
3406 – 2005  ศิลปะการจัดดอกไม 2 (3) 

 
 2.3.3  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2301  การจัดการภัตตาคาร 3 (4) 
3701 – 2302  การจัดเลี้ยง 3 (4) 
3701 – 2303  การผสมเคร่ืองด่ืม 3 (4) 
3701 – 2304  บารและเคร่ืองด่ืม 3 (4) 
3701 – 2305  ความรูเร่ืองไวน 2 (3) 
3701 – 2306  การจัดดอกไมและการแกะสลัก 3 (4) 
3701 – 2307 การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 (3) 
3212 – 2104  ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (4) 
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 2.3.4  สาขางานครัวโรงแรม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2401  สุขอนามัยและโภชนาการ 3 (3) 
3701 – 2402  การจัดครัวและอุปกรณ 3 (4) 
3701 – 2307  การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 (3) 
3701 – 2403  การจัดซื้อและการรักษาอาหาร 3 (3) 
3701 – 2404  การวางแผนการจัดรายการอาหาร 3 (3) 
3701 – 2405  การประกอบอาหารตะวันตก  1 3 (4) 
3701 – 2406  การประกอบอาหารตะวันตก  2 3 (4) 
3701 – 2407  การประกอบอาหารตะวันตก  3 3 (4) 
3701 – 2408  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  2 3 (4) 
3701 – 2409  การประกอบอาหารเอเชีย 3 (4) 
3701 – 2410  อาหารไทย 3 (4) 
3701 – 2411  อาหารเพ่ือการเดินทาง 3 (4) 
3701 – 2412  อาหารเพื่อสุขภาพ 3 (4) 
3701 – 2413  อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 3 (4) 
3701 – 2414  เบเกอร่ี 3 (4) 
3701 – 2415  การจัดแสดงอาหารในโอกาสพิเศษ 3 (4) 
3212 – 2104  ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (4) 
3406 – 2104  แกะสลักเชิงธุรกิจ 2 (4) 

 
 2.3.5  สาขางานสันทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2501  นันทนาการ 3 (4) 
3701 – 2502  การจัดการสโมสร 3 (4) 
3701 – 2503  การจัดสัมมนาและสันทนาการ 3 (4) 
3701 – 2504  กิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ 1 (2) 
3701 – 2505  การกีฬาเพื่อการพักผอน 2 (3) 
3701 – 2506  เทคนิคการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ 2 (3) 
3701 – 2206  ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล 2 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2507 นาฏศิลปไทยและการละคร 2 (4) 
3701 – 2410  อาหารไทย 3 (4) 
3701 – 2412  อาหารเพื่อสุขภาพ 3 (4) 
3701 – 2508  การนวดเพ่ือสุขภาพ 3 (4) 
3701 – 2509  การนวดดวยนํ้ามันหอมระเหย 2 (3) 
3212 – 2123  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสุขภาพและสันทนาการ 2 (3) 

 
 2.3.6  สาขางานศิลปะและภูมิทัศนเพ่ืองานโรงแรม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 2601  ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่ 3 (4) 
3701 – 2602  การแกะสลักน้ําแข็งและวัสดุอื่น 3 (4) 
3701 – 2603  ไมดอกและไมประดับ 3 (4) 
3701 – 2604 องคประกอบศิลป 3 (3) 
3701 – 2605  ศิลปะการประดิษฐตัวอักษรตัวเลข 3 (4) 
3701 – 2606  การบํารุงดินและรักษาพันธุไม 2 (4) 
3701 – 2607  ศิลปะการจัดและตกแตงสวน 3 (4) 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3701 – 6001  โครงการ 4 (*) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร          
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
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5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา) 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา   สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  และ

มนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  การจัดการธุรกิจทองเที่ยวให
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูทางดานการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ออกไป

ประกอบอาชีพดานการบริการไดเปนอยางดี 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการธุรกิจทองเที่ยว ใหประสบความสําเร็จ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะห   วางแผนการปฏิบัติงาน   และแกปญหาดวยหลักการเหตุผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย  มีความคิดสรางสรรค  ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ตามตองการของ

ตลาดแรงงาน  มีความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตยสุจริต  ความสํานึกในจรรยาบรรณ  และหนาที่
ความรับผิดชอบตอบุคคลและสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4. การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจทองเที่ยว 
6. เขาใจหลักการและวิธีการการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
7. ปฏิบัติงานในหนาที่ผูชวยมัคคุเทศกได 
8. ติดตอประสานกับธุรกิจและองคกร 

 
มาตรฐานสาขางานมัคคุเทศกทางทะเล 

9. เขาใจหลักและกระบวนการของงานมัคคุเทศกทางทะเล 
10. ดําเนินกิจกรรมทองเท่ียวทางทะเล 
11. จัดการนําเที่ยวทางทะเล 

 
มาตรฐานสาขางานมัคคุเทศกเดินปา 

9. เขาใจหลักและกระบวนการของงานมัคคุเทศกเดินปา 
10. ดําเนินกิจกรรมทองเท่ียวแบบเดินปา 
11. จัดการนําเท่ียวแบบเดินปา 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา   ตาง ๆ  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
      1.1  วิชาสามัญทั่วไป     (13  หนวยกิต) 
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน   (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา 24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน   (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 
3700 – 0001  การโรงแรมและการทองเท่ียว 2 (2) 
3700 – 0002  ความรูเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 (2) 
3700 – 0003 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเบื้องตน 2 (2) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.2 วิชาสามัญทั่วไป   (13  หนวยกิต) 

1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต)   
 (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

(2)  ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนอ่ืน ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

27
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 
1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  

และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 
(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 
2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 
2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3700 – 1001  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ 3 (3) 
3700 – 1002  ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 3 (3) 
3700 – 1003  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3) 
3700 – 1004  การตลาดเพื่อการบริการ 3 (3) 
3700 – 1005  ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3 (4) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 2001  ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2002  การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2003  ทรัพยากรการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2004  พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2005  การมัคคุเทศก 3 (3) 
3702 – 2006  หลกัการโรงแรม 3 (3) 
3702 – 2007  การจําหนายบัตรโดยสาร 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 2008  สัมมนาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 3 (4) 
3702 – 2011  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2012  กฎหมายธุรกิจทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2013  พฤติกรรมและทัศนคติผูใหบริการ 3 (3) 
3702 – 2014  การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 3 (3) 
3702 – 2015  การบัญชีเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3) 
3702 – 2016  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 (3) 
3702 – 2017  การวิจัยในธุรกิจทองเที่ยว 3 (4) 
3702 – 2018  นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 2 (3) 
3702 – 2019  การขายและการบริการเพื่อการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2020  หัตถศาสตร 3 (3) 
3702 – 2021  ทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่น 3 (3) 
3212 – 2101  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
3212 – 2102  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3 (4) 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาชีพสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนรวมกัน ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชาในสาขางานน้ัน ๆ ไม
นอยกวา 15 หนวยกิต 
 
 2.3.1  สาขางานมัคคุเทศกทางทะเล 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 2101  มัคคุเทศกทางทะเล 3 (4) 
3702 – 2102  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3 (3) 
3702 – 2103  การทองเที่ยวทางทะเล 3 (4) 
3702 – 2104  ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2105  การพักแรม 3 (3) 
3702 – 2106  การกีฬาเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
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 2.3.2  สาขางานมัคคุเทศกเดินปา 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 2201  มัคคุเทศกเดินปา 3 (4) 
3702 – 2202  การทองเท่ียวแบบเดินปา 3 (4) 
3702 – 2203  การยังชีพในปา 3 (3) 
3702 – 2104  ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2105  การพักแรม 3 (3) 
3702 – 2106  การกีฬาเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
3702 – 4001  ปฏิบัติงานทองเที่ยว  1 * (*) 
3702 – 4002  ปฏิบัติงานทองเที่ยว  2 * (*) 
3702 – 4003  ปฏิบัติงานทองเที่ยว  3 * (*) 
3702 – 4004  ปฏิบัติงานทองเที่ยว  4 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลา                ไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร          
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
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5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา) 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการขนสง 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  และ

มนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพการจัดการธุรกิจขนสง  ให
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการจัดการธุรกิจขนสง 
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพดานการบริการไดเปนอยางดี 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย  มีความคิดสรางสรรคปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน  มีความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตยสุจริต  ความสํานึกในจรรยาบรรณ  และหนาที่
ความรับผิดชอบตอบุคคลและสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4. การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานการจัดการธุรกิจขนสง 
6. มีความรูและความเขาใจในหลักการการจัดการธุรกิจขนสง 
7. ใหบริการเกี่ยวกับงานธุรกิจขนสง 
8. ปฏิบัติงานในสํานักงานธุรกิจขนสง 
9. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจขนสง 

 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจการบิน 

10. มีความรูความเขาใจในหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน 
11. มีทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  พนักงานขององคการ 

 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจขนสงทางน้ํา 

10. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางน้ํา 
11. มีทักษะในการใหบริการธุรกิจเชาเหมาลํา 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
      1.1  วิชาสามัญทั่วไป     (13  หนวยกิต) 
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน   (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา 24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน   (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 
3700 – 0001  การโรงแรมและการทองเท่ียว 2 (2) 
3700 – 0002  ความรูเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 (2) 
3700 – 0003 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเบื้องตน 2 (2) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.3 วิชาสามัญทั่วไป   (13  หนวยกิต) 

1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต)   
 (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

(2)  ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนอ่ืน ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 
1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  

และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

40
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 
(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 
2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 
2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3700 – 1001  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ 3 (3) 
3700 – 1002  ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 3 (3) 
3700 – 1003  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3) 
3700 – 1004  การตลาดเพื่อการบริการ 3 (3) 
3700 – 1005  ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3 (4) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 2002  การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2007  การจําหนายบัตรโดยสาร 3 (3) 
3702 – 2014  การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 3 (3) 
3702 – 2016  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม 
2 (3) 

3703 – 2001  การจัดการธุรกิจขนสง 3 (4) 
3703 – 2002  การขนสงทางบก 3 (4) 
3703 – 2003 การขนสงทางอากาศ 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3703 – 2004  การขนสงทางน้ํา 3 (3) 
3703 – 2005  สัมมนาการจัดการธุรกิจขนสง 3 (4) 
3206 – 2011  การจัดการสงออกและนําเขา 3 (3) 
3212 – 2101  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
3212 – 2125  ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง 2 (3) 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาชีพสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนรวมกัน ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชาในสาขางานน้ัน ๆ ไม
นอยกวา 15 หนวยกิต 
 

2.3.1 วิชาชีพสาขางานธุรกิจการบิน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3703 – 2101  ธุรกจิการบิน 3 (3) 
3703 – 2102  กฎหมายการขนสง 3 (3) 
3703 – 2202  ธุรกิจเชาเหมาลํา 3 (3) 
3206 – 2003  การตลาดระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2005  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3) 

 

2.3.2 วิชาชีพสาขางานธุรกิจขนสงทางน้ํา 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3703 – 2201  การทองเที่ยวทางน้ํา 3 (3) 
3703 – 2202 ธุรกิจเชาเหมาลํา 3 (3) 
3703 – 2203  การประกันภัยและการขนสง 3 (3) 
3703 – 2102  กฎหมายการขนสง 3 (3) 
3206 – 2005  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3) 
3703 – 4001  ปฏิบัติงานการขนสง 1 * (*) 
3703 – 4002  ปฏิบัติงานการขนสง 2 * (*) 
3703 – 4003  ปฏิบัติงานการขนสง 3 * (*) 
3703 – 4004  ปฏิบัติงานการขนสง 4 * (*) 
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 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3703 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร          
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา) 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของท่ีระลึกและผลิตภัณฑพ้ืนบาน 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  และ

มนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพการจัดการธุรกิจของที่ระลึก  
ใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถทางดานการใหบริการดานการจัดการธุรกิจของที่ระลึก  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพดานการบริการไดเปนอยางดี 

4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจของที่ระลึก 
5. เพ่ือใหเปนผูมีระเบียบวินัย  มีความคิดสรางสรรค  ปรับปรุง  และพัฒนาตนเองตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน  มีความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตยสุจริต  ความสํานึกในจรรยาบรรณและ
หนาที่ความรับผิดชอบตอบุคคลและสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4. การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
6. มีความรูความเขาใจในหลักการจัดการธุรกิจของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
7. ออกแบบผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
8. ประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
9. บริการขอมูลเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 

 
มาตรฐานสาขางานอุตสาหกรรมพื้นบาน 

10. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมทองถิ่น 
11. นําทรัพยากรทองถิ่นมาประยุกตผลิตใหตรงตามความตองการของตลาด 
12. ปฏิบัติงานมัคคุเทศกทองถิ่น 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของท่ีระลึกและผลิตภัณฑพ้ืนบาน 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน จะตองศึกษารายวิชา
จากหมวดวิชา   ตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสราง
ตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
      1.1  วิชาสามัญทั่วไป     (13  หนวยกิต) 
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน   (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา 24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน   (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ    (4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 
3700 – 0001  การโรงแรมและการทองเท่ียว 2 (2) 
3700 – 0002  ความรูเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 (2) 
3700 – 0003 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเบื้องตน 2 (2) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.4 วิชาสามัญทั่วไป   (13  หนวยกิต) 

1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต)   
 (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

(2)  ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนอ่ืน ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 
1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  

และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 
(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 
2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 
2.1.4 กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.5 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.6 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3700 – 1001  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ 3 (3) 
3700 – 1002  ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 3 (3) 
3700 – 1003  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3) 
3700 – 1004  การตลาดเพื่อการบริการ 3 (3) 
3700 – 1005  ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3 (4) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3702 – 2001  ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2002  การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2003  ทรัพยากรการทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2004  พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3 (3) 
3702 – 2013  พฤติกรรมและทัศนคติผูใหบริการ 3 (3) 
3702 – 2016  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 (3) 
3206 – 2011  การจัดการสงออกและนําเขา 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3704 – 2001  ความรูเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 3 (3) 
3704 – 2002  การจัดรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 3 (3) 
3704 – 2003  การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 3 (4) 
3704 – 2004  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบาน 3 (3) 
3704 – 2005  สัมมนาการจัดการของที่ระลึก 3 (4) 
3202 – 2011  การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
3212 – 2101  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
3212 – 2122  ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก 2 (3) 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาชีพสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนรวมกัน ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชาในสาขางานน้ัน ๆ ไม
นอยกวา 15 หนวยกิต 
 

 2.3.1  สาขางานอุตสาหกรรมพืน้บาน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3704 – 2101  มัคคุเทศกทองถิ่น 3 (3) 
3704 – 2102  ศิลปหัตถกรรมทองถิน่ 3 (3) 
3704 – 2103  การจัดการงานวัสดุ 3 (3) 
3202 – 2003 กลยุทธการตลาด 3 (3) 
3211 – 2011  การบริหารธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 (4) 
3704 – 4001  ปฏิบัติงานรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  1 * (*) 
3704 – 4002  ปฏิบัติงานรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  2 * (*) 
3704 – 4003  ปฏิบัติงานรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  3 * (*) 
3704 – 4004  ปฏิบัติงานรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  4 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลา                ไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3704 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา) 
 
- 

 
(2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
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3200 – 0005 การใชเครื่องสํานักงาน               3  (5) 
  (Office  Equipment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิตและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. มีทักษะในการแกไขปญหาอยางงาย  และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. พิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิต และแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองใชสํานักงานชนิดตาง ๆ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  
ความแมนยําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิธีคํานวณคํา  การผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ  การแกไข
ขอผิดพลาดในการพิมพ  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  ตลอดจนมีเทคนิคท่ีดีในการผลิต 

 
3700 – 0001  การโรงแรมและการทองเท่ียว             2  (2) 
  (Hotel  and  Tourism  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเร่ืองอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 
2. มีความรูความเขาใจในงานบริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีดีตออุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกงานบริการในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการทองเท่ียว 
2. อภิปรายความสาํคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเท่ียว 
3. วิเคราะหความสัมพันธของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโรงแรมและการทองเที่ยว  งานบริการดานที่
พักแรมและการทองเที่ยว  ประเภทของที่พัก  ความสัมพันธระหวางธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว  
การประสานงานภายในองคกรและธุรกิจที่เกี่ยวของ   ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ทองเที่ยว 
 
3700 – 0002 ความรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม              2  (2) 
  (Introduction  to  Food  and  Beverage) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. มีความรูและเขาใจหลักโภชนาการเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร  รายการอาหาร  และลักษณะ

อาหารท่ีมีบริการในโรงแรม 
3. มีความรูในเร่ืองอุปกรณเคร่ืองใชเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดทํารายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. ระบุอุปกรณเคร่ืองใชเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. อภิปรายถึงรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม   หลักโภชนาการเบื้องตน  ความรู
เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร  หลักและวิธีการจัดรายการอาหารมื้อตาง ๆ  ประเภทของเคร่ืองด่ืม  
ชนิดและลักษณะของเคร่ืองด่ืมที่มีบริการในโรงแรม  อุปกรณเคร่ืองใชเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม  
มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
3700 – 0003  พฤติกรรมนักทองเท่ียวเบ้ืองตน               2  (2) 
  (Introduction  to  Tourist  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของลูกคาที่เขามาใชบริการโรงแรม และพฤติกรรมการ
ใชบริการของลูกคาแตละประเภท 
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2. เขาถึงลักษณะธรรมชาติ  และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  ลูกคาแตละเชื้อชาติ 
3. สามารถวิเคราะหถึงพฤติกรรมในการใชบริการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการโรงแรมและ

การทองเที่ยว 
4. เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการตอนรับลูกคา และประยุกตใชกับลูกคาแตละกลุมไดดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละชาติ 
2. ใหบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
3. แกไขปญหาเฉพาะหนาใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักทองเที่ยว  ประเภทของลูกคาที่ใชบริการโรงแรม พฤติกรรม
นักทองเที่ยว โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ และอ่ืน ๆ ของนักทองเที่ยวแตละ
ชาติ  แตละกลุม  ความแตกตางของพฤติกรรมในรูปแบบตาง  ๆ  การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพพื้นฐาน 
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3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต            3  (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
 3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรม
การเพิ่มผลผลิต การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน 
 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร                3  (3) 
 (Organization Efficiency) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 

2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 

2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิม่
ประสิทธิภาพในองคกร 
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 3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  
การจัดองคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน การสื่อสาร  การสั่งการ  
การฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000 – 0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3  (4) 

(Computer Package at Work) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐานขอมูล 
การวิเคราะห  

  ขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร 
 2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ  การ
จัดการเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสม
และการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร 
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3000 – 0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3  (4) 
(Computer Programming) 

 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสรางผังงาน การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออ่ืน ๆ   
Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & 
Subroutine และ File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000 – 0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3   (4) 
 (Introduction to Information Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
 2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
 3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
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 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000 – 0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3  (4) 
 (Introduction to Database System) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบ
ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000 – 0205 คอมพิวเตอรกราฟกส              3  ( 4 ) 
 (Computer Graphics) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสือ่สารกราฟกส 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหและเลอืกใชโปรแกรมกราฟกส 
 2. ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
 3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว
ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองสี 
(Color Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Ratation), Translation, 
Viewing Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสาร
กราฟกส (Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการให
แสงและเงา (Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การ
สรางภาพนามธรรม (Visualization) ภาพเสมือนจริง  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใช
โปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย            3  ( 4 ) 
 (Computer Assistance in Designs) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดต้ัง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่ง ในการ
สรางภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเน่ือง เสนกระดูกงู (Spline)  การใชคําสั่งใน
การแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการ
ไฟล การพิมพ (ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน) การสืบคน
ขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3200 – 1001 หลักเศรษฐศาสตร               3  (3) 
  (Principles  of  Economics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  ราคาดุลยภาพ  และความยืดหยุน 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาด

ประเภทตาง ๆ 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ  การกําหนดเปนรายไดประชาชาติ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  การคลัง  นโยบายการเงิน  นโยบายการ

คลัง 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจทุกประเภท  
การลงทุนและการกําหนดราคาผลผลิต 

2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร   อุปสงค  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุป
สงคและอุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรม ผูบริโภค  
ทฤษฎีการผลิต  ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา รายไดประชาชาติ  
การบริโภค  การออม  การลงทุนและการกําหนดเปนรายไดประชาชาติ  วัฎจักรธุรกิจ 
 
3200 – 1003 หลักการจัดการ                3  (3) 
  (Principles  of  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวคิด  ความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจหนาที่และกระบวนการในการจัดการ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ   ประกันสังคม   และการจัดการโดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญของหลักการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยาง

เหมาะสมและมีเหตุผล 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ   ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการ  
หลักการและกระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการงานบุคคล การอํานวยการ  
การกํากับดูแล  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการ  การ
ประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ 
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3200 – 1004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             3  (3) 
  (Introduction  to  Business  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธรุกิจไดอยางถกูตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลอืกประเภทธรุกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบของธรุกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล  การบริการสํานักงาน  ซึ่ง
ครอบคลุมเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของธรุกิจ 
 
3700 – 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ         3  (3) 
  (Service  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยว 
2. ทราบความสําคัญของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยว 
3. ลักษณะของงานบริการในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อภิปรายถึงความสําคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 
2. ระบุถึงงานบริการตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการบริการ 
3. วิเคราะหถึงปจจัยและผลกระทบที่มีตออุตสาหกรรมบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยว  ความสําคัญของ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยว  ลักษณะและประเภทของงานบริการในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
การทองเที่ยว  ปจจัยหรือผลกระทบท่ีมีตออุตสาหกรรมบริการ 
 
3700 – 1002 ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ          3  (3) 
  (Attitude  and  Personality) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจลักษณะงานบริการ 
2. บอกลักษณะบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานบริการ 
3. รูจักและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุลักษณะของทัศนคติที่ดีในงานบริการ 
2. ปฏิบัติงานบริการไดตามขั้นตอนและสามารถแกปญหาเฉพาะหนา 
3. บอกแนวทางในการพัฒนางานบริการใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางทัศนคติในงานบริการ  ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  
หลักมนุษยสัมพันธ  ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี  ศิลปะการแตงกาย  การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง  
ระเบียบวินัยในการทํางานบริการ  การฝกพูดในรูปแบบและโอกาสตาง ๆ  การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
และประเพณีไทย  มนุษยสัมพันธในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม 
 
3700 – 1003 อุตสาหกรรมทองเท่ียว             3  (3) 
  (Tourism  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจระบบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจ  สังคม  
และการเมือง 

2. สามารถวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว และวิเคราะหปญหาที่ทําใหการทองเที่ยวลมเหลวได 
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3. เกิดความตระหนักในการใหความสําคัญตอวิชาชีพ เกิดความหวงแหนและรับผิดชอบตอ
หนาที่ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายระบบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวและผลกระทบที่เกี่ยวของของการทองเท่ียว 
2. ระบุการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว  บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว  โครงสรางพ้ืนฐาน  องคประกอบของการทองเท่ียว  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว  ธุรกิจที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  อาทิ  ธุรกิจขนสง  ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร  การ
วางแผนพัฒนาการทองเท่ียว 
 
3700 – 1004 การตลาดเพื่อการบริการ         3  (3) 
  (Marketing  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดเพื่อการบริการ 
2. สามารถนําไปใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายเกี่ยวกับตลาดเพื่อการบริการ 
2. วางแผนตลาดเพื่อการบริการใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย 
3. วิเคราะหสถานการณการตลาดบริการในปจจุบัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของการตลาด   ลักษณะตลาดเพื่อการบริการ    การจัดลําดับ
ความสําคัญของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณ  สภาพ แวดลอมดานการแขงขัน กลยุทธทาง
การตลาด  แนวโนมของตลาดเพ่ือการบริการในอนาคตตอสถานการณและสังคมปจจุบัน 
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3700 – 1005 ศิลปะวฒันธรรมไทย                3  (4) 
  (Thai  Culture) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในดานตาง ๆ  คําศัพทเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม 
2. มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
3. เกิดความสํานึก และรูคุณคาในการอนุรักษและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกแหลงหาขอมูลศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. จัดเตรียมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมไดครบถวน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย   ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  พิธีกรรม ความเชื่อ  
คานิยมในสังคมไทย  คําศัพทเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทางศาสนา  พุทธปฏิมากรรมสมัยตาง 
ๆ ความรูเกี่ยวกับสถาปตยกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วิจิตรศิลป  ประณีตศิลป  นาฏศิลป  ดนตรี
ไทย  วรรณคดีไทย  ศิลปวัฒนธรรมชาติอื่นที่พบในไทย  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
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3701 – 2001 หลักการดาํเนินงานโรงแรม           3  (3) 
  (Principles  of  Hotel  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในหลักการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรม  และการแบงสายงานตาง ๆ ใน      โรงแรม 
2. มีความเขาใจถึงความสัมพันธของแผนกตาง ๆ  ในธุรกจิโรงแรม 
3. มีความรูความเขาใจถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีตองานในธุรกิจโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกตาง ๆ ตามโครงสรางของโรงแรม 
2. บอกความสัมพันธของแผนกตาง ๆ ในโรงแรม 
3. วิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา   วิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม  โรงแรมระบบเครือขาย  
โครงสรางการบริหารงานโรงแรม  หนาที่ความรับผิดชอบของแผนกตาง ๆ  ในโรงแรม  ความสัมพันธ
ของแผนกตาง ๆ  ในโรงแรมและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม  ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น
ในธุรกจิโรงแรม 
 
3701 – 2002 ศิลปะการตอนรับและการบริการ           3  (3) 
  (Art  of  Reception  and  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ทราบถึงเทคนิควิธีการตอนรับและการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูใชบริการและสามารถใหการบริการแกผูมาใชบริการ

ไดอยางประทับใจ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการตอนรับ และเทคนิคในการใหบริการ 
2. อภิปรายถึงความสําคัญและรูปแบบในการใหบริการ 
3. ระบุข้ึนตอนในการตอนรับและการบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรม  และสภาพจิตใจของมนุษย  การอยูรวมกันและการ
ปรับตัวในสังคม  สามารถนําไปประยุกตใชกับงานบริการ  ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับมนุษย  การผูกมิตร
ไมตรี  และศึกษาสภาพจิตใจตามตองการของลูกคา  พฤติกรรมของลูกคา  การสรางมนุษยสัมพันธ  การ
จูงใจ  การสรางความพงึพอใจและประทับใจใหกับลกูคา 
 
3701 – 2003 การจดัการงานสวนหนาโรงแรม           3  (4) 
  (Hotel  Front  Office  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานในงานสวนหนาโรงแรม 
2. มีความรูเรื่องคุณสมบัติของพนักงานในงานสวนหนาโรงแรม 
3. มีความรูเกี่ยวกับการประสานงานฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในธุรกิจโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานสวนหนาโรงแรม 
2. ระบุอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ ในงานสวนหนาโรงแรม 
3. เขียนแบบฟอรมตาง ๆ ในงานสวนหนาโรงแรม 
4. วิเคราะหงานในงานสวนหนาโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญในงานสวนหนาโรงแรม  โครงสรางและ
ลักษณะของงานสวนหนาโรงแรม  การสํารองหองพัก  การรับโทรศัพท  ฯลฯ  หนาที่  ความรับผิดชอบ 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานบริการสวนหนาโรงแรม อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน  เอกสารและแบบฟอรมตาง ๆ  ในงานสวนหนาโรงแรม  การวางแผนการจัดบุคลากร  การ
ฝกอบรมพนักงาน  การควบคุมและประสานงาน  การใชเทคโนโลยีและการจัดทํารายงานสถิติการใช
หองพัก  ปญหาและการแกปญหาในงานสวนหนา 
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3701 – 2004 การจัดการงานแมบานโรงแรม           3  (4) 
  (Housekeeping  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในงานแมบาน  เอกสารเครื่องมือและอุปกรณในงานแมบาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานดานแมบานโรงแรม 
3. มีทัศนคติท่ีดีตองานแมบานโรงแรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกโครงสราง  หนาที่และความรับผิดชอบของงานแมบานโรงแรม 
2. ปฏิบัติงานทําความสะอาดหองพัก 
3. ปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณสาธารณะ  (Public  Area) 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแมบานโรงแรม  การกําหนดตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแผนก  การวางแผน  การจัดหาบุคลากร  การควบคุมและการประสานงานกับฝายตางๆ การ
จัดเก็บขอมูล  และการจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแมบาน  การจัดการหองพัก  การทําความสะอาดหองพัก  
การทําเตียง  การจัดเคร่ืองใชประจําหองพัก  และมินิมาร  การรายงานสภาพของหองพัก  การตรวจสอบ
ความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของหองพัก   การควบคุมการเบิกจาย  และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของหองพัก  การควบคุมการเบิกจายของใชประจําวัน  การทําความสะอาดบริเวณ
สาธารณะ  งาน  Lost  &  Found 
 
3701 – 2005 การบริการอาหารและเคร่ืองดืม่           3  (4) 
  (Food  and  Beverages  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะในการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีความเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมรูปแบบตาง ๆ 
2. เตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. จัดโตะอาหารแบบตาง ๆ 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

75

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  ประเภทและรูปแบบของการใหบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในโรงแรม  เตรียมอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการบริการ  การจัดโตะอาหาร    ตาง ๆ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการ  ฝก
ปฏิบัติการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
3701 – 2006 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  1          3  (4) 
  (Hotel  Kitchen  and  Cooking  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทตาง ๆ 
2. ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกรูปแบบครัวประเภทตาง ๆ 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรมข้ันพ้ืนฐาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทตาง  ๆ  หนาที่ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณ  
อุปกรณงานครัว  ความปลอดภัย  การเลือกซื้อ  การจัดเตรียมวัตถุดิบ  วิธีการและขั้นตอนการประกอบ
อาหารครัวรอน – เย็น  ขั้นพื้นฐาน  อาหารตะวันตก  เบเกอรี่  วิเคราะหการสูญเสีย  (Wastage)  ในการ
ประกอบอาหารและการกําหนดราคาขาย 
 
3701 – 2007 การขายและการตลาดโรงแรม           3  (3) 
  (Sales  &  Marketing  in  Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจงานการขายและการตลาด  และโครงสรางการบริหารงาน 
2. มีความรูและเขาใจลักษณะของตลาดธุรกิจโรงแรม 
3. วิเคราะหตลาดเปาหมายและพฤติกรรมลูกคา 
4. มีทักษะในงานการขายและการตลาดของโรงแรม 
5. ตระหนักถึงหนาที่  มารยาทและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการเก่ียวกับงานการขายการตลาดของโรงแรม 
2. วิเคราะหตลาดเปาหมายและพฤติกรรมลูกคาของโรงแรม 
3. จัดทําแผนการตลาด และพัฒนาแผนการตลาดเพื่อรักษาระดับกําไร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานการขายและการตลาด  ลักษณะตลาดธุรกิจโรงแรม             การ
วิเคราะหตลาดเปาหมาย  โครงสรางและลักษณะงานการขายและการตลาด  การเสริมสรางความเปนนัก
ขาย  มารยาทและจรรยาบรรณ  การประสานงานขายกับบริษัทตัวแทนนําเที่ยว         การขายโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม  กลยุทธการสงเสริมการตลาด  การจัดทําแผนการตลาดและการพัฒนาแผนการตลาด
เพื่อรักษาระดับกําไร 
 
3701 – 2008 สุขอนามัยในการบริการ            2  (2) 
  (Hygiene  in  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ทราบความหมายและความสําคัญของสุขอนามัยในการบริการ 
2. สามารถรักษาความสะอาดในเรื่องอนามัยสวนบุคคล 
3. สามารถปองกันการติดเชื้อโรคบางชนิด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายและความสําคัญของสุขอนามัยในการบริการ 
2. ปฏิบัติตามวิธีการรักษาความสะอาดสวนตัว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสุขอนามัยในการบริการ  วิธีการรักษาความสะอาด
ในเร่ืองสวนตัวของพนักงานบริการ  การรักษาความสะอาดเสนผม  ฟน  เลบ็  ผิวหนัง     การปองกันกลิ่น
ปาก การรักษาความสะอาดของเคร่ืองแตงกาย การปองกันเช้ือโรคติดตอ           บางชนิด 
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3701 – 2009 ระบบการจัดการขอมูล            3  (4) 
  (Data  Management  System) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ใชเทคโนโลยีสมัยใหม  การใชโปรแกรมสําหรับงานสํานักงาน  การใชอินเตอรเน็ต  และ
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส 

2. สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อจัดทําเอกสาร  ตารางทําการและนําเสนอผลงาน  สืบคนขอมูล 
โดยใชอินเทอรเน็ต  และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการขอมูล 
2. ปฏิบัติงานสํานักงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกับสํานักงานสมัยใหม   ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม
ประมวลผลคํา  โปรแกรมตารางทําการ  และโปรแกรมการนําเสนอผลงาน  การใชอินเทอรเน็ต สืบคน
ขอมูล  การรับ – สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน       ในการรับ – 
สงขอมูล 
 
3701 – 2010 การจัดการผลกําไร            3  (3) 
  (Yield  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจถึงความหมายประโยชนของ  Yield  Management 
2. มีความรูและเขาใจถึงการบริหารจัดการผลกําไร   
3. สามารถวิเคราะหทางเลอืกของธุรกจิในการบริหารจัดการผลกาํไร 
4. สามารถเปรียบเทียบ  Standard  Yield  กับ  Actual  Yield  ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการจัดการผลกําไร 
2. แสดงรายไดท่ีเกีย่วของกบัการบริหารจัดการผลกาํไร 
3. วิเคราะหทางเลือกของธุรกิจในการจัดการผลกําไร  เพื่อรักษาระดับผลกําไร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของการจัดการผลกําไร  การ
กําหนดรายไดที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการผลกําไร  การกําหนด  Standard  Yield  เพื่อเปรียบเทียบกับ  
Yield  ท่ีเกิดข้ึนจริงในธุรกิจ  (Actual  Yield)  การวิเคราะหทางเลือกของธุรกิจและการพัฒนากลยุทธการ
ขายเพื่อรักษาระดับกําไร 
 
3701 – 2011 กฎหมายธุรกิจโรงแรม            2  (2) 
  (Hotel  Business  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม 
2. มีความรูเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน 
3. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับการคุมครอง

แรงงาน 
4. มีความรูแลเขาใจพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน 
2. ระบุข้ันตอนของระเบียบพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
3. อธิบายพระราชบัญญัติโรงแรมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจาง
แรงงาน  กฎหมายคุมครองแรงงานและกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับ การคุมครอง
แรงงาน   กฎหมายแรงงานสัมพันธ   กฎหมายประกันสังคม   ระเบียบพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
พระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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3701 – 2012 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ           3  (5) 
  (Vocational  Workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะในงานโรงแรม 
2. จัดดําเนินการสัมมนาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3. นําประสบการณมาประยุกตกบังานโรงแรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุวิธีการจัดสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ 
2. ปฏิบัติการเขียนโครงการตามที่กําหนดขึ้น 
3. ปฏิบัติการจัดสัมมนาตามข้ันตอนของรูปแบบตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสัมมนา การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชสิ่งอํานวยความสะดวก ขั้นตอนใน
การสัมมนา หนาที่ ความรับผิดชอบและการประสานงานของผูดําเนินการประชุม  สัมมนา  การจัด
นิทรรศการ  การปฏิบัติการตามโครงการที่กําหนดขึ้นรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน โดยขอความ
รวมมือกับฝายงานตาง ๆ ของโรงแรม โครงการอภิปรายและการฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  โครงการ
สัมมนาผลการศึกษากรณีตัวอยาง  โครงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรอ่ืน ๆ  ปญหาและแนวทางแกไข 
 
3209 – 2001 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย              3  (3) 
  (Anatomy  and  Physiology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางรางกายของมนุษย หนาที่ ระบบและความสัมพันธของ
สวนตาง ๆ  ของรางกาย 

2. นําความรูมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลโดยองครวม 
3. มีทักษะในการนําความรูไปใชบูรณาการรวมกับสาขางานอื่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะโครงสรางหนาที่การทํางานของอวัยวะระบบตาง ๆ ในรางกาย 
2. ประเมินสภาวะปกติและผิดปกติของรางกายเบื้องตน 
3. นําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวโครงสรางของรางกายมนุษย  หนาที่  การทํางาน  และความสัมพันธของสวนตาง ๆ  
ของรางกาย  ในระบบการไหลเวียนของเลือด  ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบขับถาย  ระบบ
ประสาท  ระบบกลามเน้ือและกระดูก  ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ 
 
3702 – 2004 พฤติกรรมนักทองเท่ียว                 3 (3) 
  (Tourist  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมดานตาง ๆ  ของนักทองเท่ียวชนชาติ ตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวแตละ

ประเภท 
3. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับนักทองเที ่ยว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดรูปแบบการบริการนักทองเท่ียว 
2. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวแตละประเภท 
3. ระบุแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยว 
4. อธิบายลักษณะอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมของนักทองเท่ียวชนชาติตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมดานชีวิตความเปนอยู  อาหาร  การ
แตงกายของนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ  ในกลุมประเทศทางเอเซีย  ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  การจัด
กิจกรรมการทองเท่ียว  สําหรับนักทองเท่ียวแตละประเภท  แตละชนชาติ  การแกไขปญหาเฉพาะหนาใน
การปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ 
 
3702 – 2016   การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม        2  (3) 
  (Internet  for  Tourism  &  Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคน และสื่อสารขอมูลการทองเที่ยว 
3. มีจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหนาท่ีของบริการตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต 
2. ปฏิบัติการสืบคนขอมูล  ตลอดจนทําการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  การเลือกใช  ISP  และการติดต้ังอินเทอรเน็ตสวน
บุคคล  IP  Address , URL , WWW , การใช  Browser  เพื่อการสืบคนขอมูล  การใช  Search  Engine ,  
Web board , E – mail , Download – Upload ,  การสํารองต๋ัวโดยสาร และการจองที่พักผานทาง
อินเทอรเน็ต 
 
3212 – 2001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1               3 (4) 
  (English for Business Communication 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจ 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเบ้ืองตนในหัวขอตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ 
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา หรือบริการ 
4. กรอกขอมูลในแบบฟอรมทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการฟงเร่ืองขอความ 
ขอมูลทางธุรกิจ ฝกการสนทนาโตตอบทางธุรกิจในหัวขอตาง  ๆ การอานเอกสาร ขอมูลทางสถิติ 
ประกาศ โฆษณา และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปสาระสําคัญจากการอานและฟง การเขียนใหขอมูล
บุคคล สินคา หรือบริการ การกรอกขอมูลในแบบฟอรมตาง ๆ  
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3212 – 2009  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                3 (4) 
  (Business English Conversation 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน 
2. สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สินคา และบริการ 
4. บอกเวลา ทิศทาง และตําแหนงที่ตั้ง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ 
ทั้งในชีวิตประจําวัน และทางดานธุรกิจ ฝกการพูดสอบถามและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ  การใหขอมูล
สวนบุคคล การใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ สินคา และบริการการบอกเวลา ทิศทาง และ
ตําแหนงท่ีต้ัง  
 
3212 – 2010  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                3 (4) 
  (Business English Communication 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. สนทนาซื้อขายสินคาและบริการ  
3. สนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการสนทนา ใน
สถานการณตาง ๆ ภายในสํานักงาน โรงงาน รานคา ธนาคาร สถานพยาบาล และโรงแรม การซื้อขาย
สินคา การสอบถามขอมูลสินคาและบริการ การสั่งซื้อ การตอรองราคา การเปลี่ยน/คืน การนัดหมาย การ
ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการ การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การฝากและรับฝากขอความทาง
โทรศัพท  
 
3212 - 2103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม                3 (4) 
  (English for Hotel Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรม 
2. ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่ใชทั่วๆ ไปในงานธุรกจิโรงแรม 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในงานโรงแรม 
2. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการตาง ๆ ของโรงแรม 
3. กรอกแบบฟอรมงานโรงแรม 
4. อานเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม ฝกปฏิบัติการ
สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสํารองที่พัก การตอนรับ การจัดเลี้ยง การใหขอมูล การ
บริการตาง ๆ การชําระเงิน ฝกการกรอกแบบฟอรมงานโรงแรม การเขียนบันทึกติดตอภายใน การอาน
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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วิชาชีพสาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 
 
3701 – 2101 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสวนหนาโรงแรม         3  (4) 
  (Computer  Packages  for  Hotel  Front) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. สามารถนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในงานตาง ๆ ในงานสวนหนาโรงแรม 
3. มีความเขาใจถึงการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป ในงานตอนรับและงานสํารอง  หองพัก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสวนหนาโรงแรม 
2. อภิปรายการทํางานของโปรแกรมสาํเร็จรูป 
3. วิเคราะหงานสวนหนาโรงแรม  เพือ่การใชโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ  และลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป   การเลือกใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเหมาะสมกับงาน  วิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานตอนรับ  และงานสํารอง
หองพัก  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  และสถิติการเขาพักโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   ฝกการใช
โปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
3701 – 2102 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม         3  (4) 
  (Information  Technology  for  Front) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีดานหองพัก  การรับจอง  การตอนรับ  การรับคําสั่ง  
และออกใบเสร็จรับเงิน 

2. สามารถติดตอประสานงานกับบริษัทนําเที่ยว 
3. สามารถสรุปยอดขาย  รวมรวบขอมูลสถิติตาง ๆ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงานสวนหนาโรงแรม 
2. ระบุงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. วิเคราะหงานสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินงานการจัดการหองพัก  การรับจอง  การ
ตอนรับ  การรับคําสั่ง  การประสานงานกับบริษัทนําเที่ยว  การสงขาวสารและขอมูลตาง ๆ  การออก
ใบเสร็จรับเงิน  การสรุปยอดขาย  การรวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ 
 
3701 – 2103 การใชส่ือเพือ่การประชาสัมพนัธโรงแรม          3  (4) 
  (Information  Technology  for  Front  of  Fife) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเรื่องรูปแบบของสื่อแตละประเภท 
2. มีความรูเรื่องวิธีการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 
3. มีความรูถึงวิธีการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุสือ่เพือ่การประชาสัมพนัธโรงแรม 
2. บอกวิธีการใชสื่อประเภทตาง ๆ เพือ่การประชาสัมพนัธโรงแรม 
3. วิเคราะหงานบริการเพื่อการใชสื่อในการประชาสัมพันธโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสื่อการประชาสัมพันธ รูปแบบและ
วิธีการใชสื่อประเภทตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับลักษณะของขาวสาร  และกลุมเปาหมายสื่อประเภทวิทยุ  
โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ภาพยนตร  ภาพน่ิง  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  การทํากราฟกอารต  การวิเคราะหและ
ประเมินผลการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ  ฝกการใชเพือ่การประชาสัมพนัธโรงแรม 
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3701 – 2104 ศูนยบริการทางธุรกิจ            3  (4) 
  (Business  Service  Center) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะของศูนยบริการทางธุรกิจ  การดําเนินงานของศูนยบริการทางธุรกิจ 
2. มีความรูถึงวิธีการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  และการติดตอทางธุรกิจ  หนาที่ความ     

รับผิดชอบของพนักงานในศูนยบริการทางธุรกิจ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อภิปรายงานบริการของศูนยบริการทางธุรกิจ 
2. ระบุงานของศูนยบริการทางธุรกิจ 
3. บอกวิธีการบริการของศูนยบริการทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของศูนยบริการทางธุรกิจ   อุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ ในการ
บริการเกี่ยวกับเอกสารและการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ  การใหบริการ  Internet  โทรสาร การดําเนินงาน
ในศูนยบริการทางธุรกิจ  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานประจําศูนยบริการทางธุรกิจ  และการ
แกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการใหบริการ 
 
3701 – 2105 เอกสารและการทํารายงานในงานสวนหนา          2  (3) 
  (Reporting  in  Front  Offices) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจถึงเอกสารแบบฟอรมงานตาง ๆ ภายในงานบริการสวนหนา      โรงแรม 
2. มีทักษะในการใชเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ในงานสวนหนาโรงแรม 
3. จัดทํารายงานชนิดตาง ๆ ในงานสวนหนาโรงแรม 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการใชเอกสารแบบฟอรมงานตาง ๆ  ภายในงานบริการสวนหนาโรงแรม 
2. ปฏิบัติการเขียนรายงานแตละชนิดในงานบริการสวนหนาโรงแรม 
3. บอกวิธีการใชเอกสารเพื่อการติดตอประสานงานของงานบริการสวนหนาโรงแรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอรมที่ใชงานยอยตาง ๆ ในงานบริการสวนหนาโรงแรม
ทั้งงานรับจองหองพัก  งานตอนรับและลงทะเบียน  งานรับโทรศัพท  งานบริการบริเวณหองโถง  งาน
การเงินสวนหนา  เอกสารที่ใชในการประสานงานของงานบริการสวนหนา   และการเขียนรายงาน
ประจําวัน 
 
3212 - 2109 ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม                2 (3) 
  (English for Hotel Front Office) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม 
2. ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานสวนหนาโรงแรม 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานสวนหนาของโรงแรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ของงานสวนหนา 
2. ใหขอมูลการบริการตางๆ ของโรงแรม 
3. อานเอกสารงานสวนหนา 
4. กรอกแบบฟอรมที่ใชในงานสวนหนา  
5. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม ฝกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณงานสวนหนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทาง
โทรศัพท การตอวา การแลกเปลี่ยนเงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอ่ืน ๆ ของ
โรงแรม ฝกการอานเอกสารงานสวนหนา การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การเขียนบันทึกขอความและ
ประกาศที่เกี่ยวของ 
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วิชาชีพสาขางานแมบานโรงแรม 
 
3701 – 2201 การจดัเตรียมหองพัก            3  (4) 
  (Making  up  the  room) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจชนิดของหองพักและเตียง 
2. มีความเขาใจสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในโรงแรม 
3. มีทักษะในการปูเตียงและเปดเตียง 
4. มีทักษะในการทําความสะอาดหองพักและหองน้ํา 
5. มีความเขาใจเคร่ืองประดับตกแตงในหองและมินิบาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกชนิดของหองพักและเตียง 
2. บอกสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในหองพักและโรงแรม 
3. ปฏิบัติปูเตียงและเปดเตียง 
4. ปฏิบัติทําความสะอาดหองพักและหองน้ํา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของหองพักและเตียง  อุปกรณเคร่ืองใชของแขก  เคร่ืองใช 
เคร่ืองประดับตกแตงในหองพัก  มินิบาร  สิ่งอํานวยความสะดวกเกง ๆ ในโรงแรม  อุปกรณ  เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชและเคร่ืองทุนแรงในการทําความสะอาด  การปูเตียง  การเปดเตียง  การทําความสะอาดหองพัก
และหองน้ํา 
 
3701 – 2202 งานหองผาและการซักรีด            3  (4) 
  (Linen  and  Laundry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในงานหองผา  หองซักรีด 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานในหองผา  หองซักรีด 
3. มีทัศนคติที่ดีตองานผาและซักรีด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานหองผาและซักรีด 
2. ปฏิบัติงานหองผา 
3. ปฏิบัติงานหองซักรีด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ขั้นตอนการ
ทํางานในหองผา  และหองซีกรีด  การตรวจสอบคุณภาพงาน  การจัดทําบัญชีเบิกจายผาและทรัพยสิน
คงเหลือ  การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ 
 
3701 – 2204 การจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน          3  (4) 
  (Management  of  Inventory  &  Equipment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับชนิดและประเภทของอุปกรณในการทําความสะอาด 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
3. รูจักเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณ  การทําความสะอาดในงานแมบาน 
2. บอกวิธีการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงานทําความสะอาด 
3. เขียนเอกสารรายงานการเบิก – จาย และตรวจนับวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดของงาน
แมบาน  วิธีการใชวัสดุอุปกรณ  น้ํายาทําความสะอาด  เคมีภัณฑชนิดตาง ๆ  ในการทําความสะอาด   การ
ดูแลรักษาวัสดุ – อุปกรณตาง ๆ  การจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ  ลักษณะของหองเก็บ วัสดุ – อุปกรณ และ
การจัดทําเอกสารตาง ๆ  เกี่ยวกับการเบิกจาย  การตรวจนับยอดคงเหลอื 
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3701 – 2205 เอกสารและการทํารายงานในงานแมบาน          2  (3) 
  (Document  and  Reporting  in  Housekeeping) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ ในงานแมบาน 
2. ปฏิบัติการทําเอกสารและรายงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานดานเอกสารและรายงานตามขั้นตอน 
2. บอกประโยชนของเอกสารและรายงานแตละชนิด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํารายงานชนิดตาง ๆ  ของแผนกแมบาน  เชน  การทํารายงานสภาพหอง  
การทํารายงานของหายและพบของ  (Lost & Found)  การทํารายงานแจงซอม  การทําใบรายการยืมของ  การเบิก
ของ  เอกสารการสงผาซักรีด  การเช็คมินิบาร  ประโยชนของการทํารายงานแตละชนิด 
 
3701 – 2206 ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล           2  (3) 
  (Security  &  First  Aids) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูในการรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
2. สามารถรักษาความปลอดภัยและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
2. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
3. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการปองกันอุบัติภัยและการใหความปลอดภัยจากภัยใน
รูปแบบตาง ๆ  ขอควรปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการถูกโจรกรรมขณะเดินทาง  การใชเครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ  เพ่ือชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน   การใชชูชีพ  แพยาง  อุปกรณอ่ืน ๆ  ที่ใชใน
การรักษาความปลอดภัย  หนวยงานท่ีเก่ียวกับการใหความปลอดภัยและชวยเหลือนักทองเท่ียว  ฝกการปองกัน
อุบัติภัย  การใหความปลอดภัย และการปฐมพยาบาล 
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3701 – 2601 ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่          3  (4) 
  (Art  of  Verne  Organization  and  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการจัดและตกแตงสถานที่ 
2. มีทักษะในการจัดและตกแตงสถานที่ไดเหมาะสมสวยงาม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดและตกแตงสถานที่  หองอาหาร  หองจัดเล้ียง  หองประชุมสัมมนา  หองพักแขก  และ
บริเวณสาธารณะ 

2. เขียนตัวอักษรที่ใชในงานจัดประชุมสัมมนา  และงานเลี้ยง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักและองคประกอบของศิลปะทฤษฎีการตกแตง  หองอาหาร  หองจัดเล้ียง  
หองประชุมสัมมนา  หองพักแขก  และบริเวณสาธารณะของโรงแรม  การออกแบบผัง (Lay out)  การใช
อักษรแบบตาง ๆ ตัวอักษรสําเร็จรูป  ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณในการตกแตง  สถานที่  การซอมแซม  
การบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการจัดตกแตงสถานที่  การจัดและตกแตงสถานที่ 
 
3212 – 2110 ภาษาอังกฤษงานแมบาน                 2 (3) 
  (English for Housekeeping Staff) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานแมบาน  
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานแมบาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณในงานแมบาน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม   
3. กรอกแบบฟอรมงานแมบาน  
4. อานเอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน  ช่ืออุปกรณ 
เคร่ืองใชในการทําความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จัดไวในหองพัก  ฝกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณงานแมบาน การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การ
ซักรีด ฝกใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมงานแมบาน การ
อานเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
3406 – 2005   ศิลปะการจัดดอกไม            2  (3) 
  (Flower  Arrangement) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด  การวางแผน  การออกแบบ  การจัด

ดอกไม 
2. มีทักษะในการแสวงหาขอมูลทางการตลาด  ออกแบบ  วางแผน  เลือกใชวัสดุอุปกรณในการ

จัดดอกไมใหสอดคลองกับความตองการ 
3. จัดดอกไมในงานพิธีการตาง ๆ  ควบคุมกระบวนการ  ตรวจสอบคุณภาพงานและคํานวณ

ตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต รอบคอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด การวางแผน การออกแบบการจัดดอกไม  การ
ควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 

2. ออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณและการจัดดอกไมในงานพิธีตาง ๆ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและการพบลูกคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด  สํารวจแนวโนมเกี่ยวกับธุรกิจการจัด
ดอกไมในทองถิ่น  วางแผน  ออกแบบ  คิดคน  ดัดแปลง  ประยุกต  เลือกใชวัสดุอุปกรณ จัดดอกไมใน
งานพิธีการตาง ๆ  ควบคุมกระบวนการผลิต  ตรวจสอบคุณภาพงาน  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การ
พบลูกคา  และจัดจําหนาย 
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วิชาชีพสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

3701 – 2301 การจัดการภัตตาคาร            3  (4) 
  (Restaurant  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับภัตตาคารในรูปแบบตาง ๆ 
2. เขาใจหลักการจัดการ  การบริหารบุคคล  การจัดการขาย  ศิลปะการบริการในภัตตาคาร 
3. สามารถจัดเตรียมโตะอาหารและบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกประเภทของภัตตาคาร 
2. ใหบริการในภัตตาคารตามขั้นตอนการบริการ 
3. จัดเตรียมโตะอาหารและไซดบอรด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของภัตตาคารในรูปแบบตาง  ๆ  หลักในการ
จัดการธุรกิจภัตตาคาร  การศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังภัตตาคาร  การออกแบบภัตตาคารและขอ
คํานึงตาง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย  การทําสัญญาตาง ๆ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดและการดําเนิน
กิจการภัตตาคาร  โครงสรางการจัดองคกรของภัตตาคาร  ครัวประเภทตางๆ  หองเตรียมอาหารแบบตาง 
ๆ  กฎระเบียบขอบังคับและขอปฏิบัติสําหรับพนักงานภัตตาคาร  การสงเสริมการขาย   ศิลปะการ
ใหบริการแกแขกผูมาใชบริการ  การจัดเตรียมโตะอาหารและไซดบอรด (Side Board)  ฝกปฏิบัติการ
สงเสริมการขาย  การโฆษณา  การใหบริการ  การจัดเตรียมโตะอาหารและไซดบอรด 
 
3701 – 2302 การจัดเลี้ยง             3  (4) 
  (Bennett  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง 
2. เขาใจแนวทางในการดําเนินการจัดเล้ียง 
3. สามารถวางแผนจัดรายการอาหารและควบคุมตนทุนอาหาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกประเภทของการจัดเลี้ยง 
2. จัดรายการอาหารและคิดตนทนุอาหาร 
3. ดําเนินการจัดเลี้ยงตามขั้นตอน  และประเภทของการจัดเลี้ยง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจจัดเลี้ยง  การเตรียมบุคลากร  วิธีการเทคนิคในการจัดเลี้ยง  
การใหบริการ  การเตรียมการประสานงานกับฝายตาง ๆ  รูปแบบการจัดงานเลี้ยง  ประเพณีวัฒนธรรม  
การวางแผนจัดทํารายการอาหาร  การบริการอาหาร  ศิลปะการขาย  การจัดสถานที่  ศึกษาปญหาและ
แกปญหาการจัดเลี้ยง  ฝกปฏิบัติการจัดโตะ  การเตรียมอุปกรณสําหรับจัดเล้ียง  การกําหนดราคาขาย 
 
3701 – 2303 การผสมเครื่องดื่ม            3  (4) 
  (Drink  Mixing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเก่ียวกับองคกรแผนกเคร่ืองด่ืม 
2. มีความรูความเขาใจประเภทของเคร่ืองด่ืมและการจัดการงานเคร่ืองดื ่ม 
3. ปฏิบัติผสมเครื่องดื่ม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 
2. จัดเคานเตอรเคร่ืองด่ืม 
3. ผสมเคร่ืองด่ืม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองคกรของแผนกเคร่ืองด่ืม   หนาที่และความรับผิดชอบของ
แผนกบริการเคร่ืองด่ืม   ตําแหนงตาง  ๆ  ของพนักงาน   คุณสมบัติหนาที่   กฎระเบียบ   มารยาท
จรรยาบรรณของพนักงาน  ประเภทของบาร  ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม  ประเภทของเคร่ืองด่ืมแตละชนิด  
การจัดเตรียมบริเวณสถานที่  การควบคุมเคร่ืองด่ืม  การคิดตนทุนกําไร  การเตรียมเคร่ืองด่ืม  อุปกรณ  
การเตรียมสวนผสม  และสิ่งตกแตงเคร่ืองด่ืม  การจัดเคานเตอรเคร่ืองดื่ม  ผสมเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน  และ
คิดสูตรผสมเคร่ืองด่ืม  การเสริฟเคร่ืองด่ืม  รายงานการขาย  ความรูเร่ืองไวน 
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3701 – 2304 บารและเครื่องดื่ม            3  (4) 
  (Bar  and  Beverage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจคุณสมบัติ  ลักษณะบทบาทและหนาที่ของบารเทนเดอร 
2. สามารถจําแนกประเภทของบารและเครื่องดื่ม 
3. สามารถจัดบารและเคร่ืองด่ืม 
4. สามารถคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
5. จัดเก็บ  รักษา  อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชแตละประเภท 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 
2. คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขายเคร่ืองด่ืม 
3. ผสมเครื่องด่ืมและตกแตงเคร่ืองดื่มผสมแตละชนิด 
4. จัดเก็บ  และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานในแผนกเคร่ืองด่ืม   โครงสรางหนาที่  และความรับผิดชอบ  
คุณสมบัติ  กฎระเบียบ  จรรยาบรรณของพนักงาน  ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม  ตนกําเนิดประเภทการ
จําแนกเคร่ืองด่ืม  การวางแผนจัดบาร  การผสมเคร่ืองด่ืมมาตรฐานและตกแตง  การควบคุม  การคิด
ตนทุน  กําไร  และการรายงาน 
 
3701 – 2305 ความรูเรื่องไวน             2  (3) 
  (Introduction  to  Wine) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจประวัติของไวน  การปลูกและเก็บเกี่ยวองุนได 
2. มีความรูและเขาใจกรรมวิธีการผลิตไวน 
3. มีความรูและเขาใจประเภทของไวน 
4. มีความรูและเขาเขตการผลิตไวน  ในประเทศตาง ๆ 
5. มีความรูและเขาใจฉลากไวน 
6. มีความรูและเขาใจการใชไวน  การเสริฟไวน  และการเก็บรักษาไวน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกกรรมวิธีการผลิตไวน 
2. จําแนกประเภทของไวน 
3. อานฉลากไวน  แนะนําชนิดและประเภทของไวน 
4. เสริฟไวน  และเก็บรักษาไวน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติของไวน  การปลูกและการเก็บเกี่ยวองุน  กรรมวิธีการผลิตไวน  
ประเภทของไวน  เขตไวนในประเทศฝร่ังเศส  เขตไวนในประเทศเยอรมัน  เขตไวนในประเทศฮิตาลี  
เขตไวนในประเทศอ่ืนๆ ฉลากไวน  การด่ืมไวนกับการรับประทานอาหารตาง ๆ  การเสริฟไวน  การเก็บ
รักษาไวน 
 
3701 – 2306 การจัดดอกไมและการแกะสลัก           3  (4) 
  (Flower  and  Carving) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะในการออกแบบและจัดดอกไม 
2. มีความรูและทักษะในการแกะสลักผัก – ผลไม 
3. มีความเขาใจและแยกประเภทของการจัดดอกไมและการแกะสลัก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบและจัดดอกไม 
2. แกะสลักผัก – ผลไมและตกแตงเชิงธุรกิจ 
3. วิธีการเก็บรักษาดอกไม  การเลือกซื้อวัตถุดิบในการจัดดอกไมและการแกะสลัก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ – อุปกรณสําหรับการจัดดอกไม  ออกแบบจัดดอกไมใน
โอกาสตาง ๆ  เทคนิคการรักษาดอกไม  การควบคุมตนทุนการผลิต  การเลือกผัก – ผลไมสําหรับ
แกะสลัก  แกะสลักผัก – ผลไม  การจัดตกแตงหัวจาน  และจัดตกแตงเชิงธุรกิจในโอกาสตาง ๆ 
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3701 – 2307 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม          3  (3) 
  (Food  and  Beverage  Cost  Control) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในหลักการวางแผน 
2. สามารถควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณราคาขาย  ราคาทุน  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. ลงแบบฟอรม  ขั้นตอนการคํานวณตนทุนและราคาขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม  การคํานวณเพื่อ
กําหนดราคาขายและวิธีการ  ลงแบบฟอรมเพ่ือคํานวณตนทุนท่ีแทจริง 
 
3212 - 2104 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม              3 (4) 
  (English for Food and Beverage Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ชื่อและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ และเคร่ืองปรุง ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ การจองโตะ การ
ตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร การตอวา การจายเงิน การขอบคุณและขอโทษ ฝกการอาน
และสาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารและผสมเคร่ืองด่ืม การเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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วิชาชีพสาขางานครัวโรงแรม 
 
3701 – 2401 สุขอนามัยและโภชนาการ            3  (3) 
  (Hygiene  and  Nutrition) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการ 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหารอยางถูก

วิธ ี
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความสําคัญของสุขอนามัย  โภชนาการ  สุขาภิบาลอาหาร 
2. ถนอมอาหารถกูตองตามกรรมวิธี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธี  ทั้งอนามัยสวนตัวและสวนรวมภายใน
องคกร  การรักษาคุณคาของอาหารตามหลักโภชนาการ  สาเหตุที่ทําใหเนาเสีย เชื้อจุลินทรียทําใหอาหาร
เปนพิษ  การถนอมอาหารอยางถูกวิธี  รูจักการถนอมอาหารอยางถูกวิธี  การรักษาความสะอาดอุปกรณ  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในครัว  หองอาหาร  การรักษาอนามัยสวนบุคคลของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับอาหาร 
 
3701 – 2402 การจัดครัวและอุปกรณ            3  (4) 
  (Kitchen  and  Equipment  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจโครงสราง  รูปแบบครัวประเภทตาง ๆ 
2. มีความรูเกี่ยวกับอุปกรณและเลือกใชไดอยางเหมาะสม 
3. รูจักการบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการใชอุปกรณ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกโครงสรางและรูปแบบครัวประเภทตาง ๆ 
2. เลือกใชอุปกรณและบํารุงรักษา 
3. จัดวางแผนผังครัวประเภทตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและระบบบริหารภายในครัว  ความสัมพันธระหวางแผนก
ครัวกับแผนกอ่ืน ๆ ในโรงแรม  รูปแบบของการจัดครัวประเภทตาง ๆ  การออกแบบครัว  อุปกรณตาง ๆ  
ที่ใชในครัว  การจัดวางอุปกรณ  การบํารุงรักษาอุปกรณในครัว  ความปลอดภัยในครัว  ฝกปฏิบัติการวาง
อุปกรณ  และการบํารุงรักษาอุปกรณ   
 
3701 – 2307 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม          3  (3) 
  (Food  and  Beverage  Cost  Control) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

3. มีความรูในหลักการวางแผน 
4. สามารถควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

3. คํานวณราคาขาย  ราคาทุน  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. ลงแบบฟอรม  ขั้นตอนการคํานวณตนทุนและราคาขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม  การคํานวณเพื่อ
กําหนดราคาขายและวิธีการ  ลงแบบฟอรมเพ่ือคํานวณตนทุนท่ีแทจริง 
 
3701 – 2403 การจัดซื้อและการรักษาอาหาร           3  (3) 
  (Food  Purchase  and  Storage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการและวิธีการในการจัดซื้อและรักษาอาหาร 
2. รูจักระบบการเบิกจายวัตถุดิบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการจัดซื้อและรักษาอาหาร 
2. บอกระบบการเบิกจายวัตถุดิบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหลงการจัดซื้อ  การกําหนดมาตรฐานและขนาด  เกณฑการคัดเลือก  
การจัดซื้อ  การตรวจสอบคุณภาพและราคาไดเหมาะสม  การเก็บรักษาอาหารสดและอาหารแหง  ใหมี
คุณคาเชนเดิม  การเบิกจาย  การจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใหคงปริมาณเดิมอยูเสมอ ฝกปฏิบัติการจัดซื้อและการ
รักษาอาหาร 
 
3701 – 2404 การวางแผนการจัดรายการอาหาร           3  (3) 
  (Menu  Planning  and  Setting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการกําหนดและออกแบบรายการอาหาร 
2. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ  ปริมาณ  ตนทุน  การเก็บรักษาอาหารและ

วัสดุอ่ืน ๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดและออกแบบรายการอาหาร 
2. บอกกระบวนการควบคุมคุณภาพ  ปริมาณ  ตนทุน  การเก็บรักษาอาหารและวัสดุอื่น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเมนู  เมนูอาหารชนิดตาง ๆ  การวางแผนจัดเมนูสําหรับ
อาหารม้ือตาง ๆ  ประจําวันในภัตตาคารและในโรงแรม  เมนูในงานเลี้ยงประเภทตาง ๆ  การเปลี่ยนแปลง
เมนูตามฤดูกาล  ตนทุนการผลิตกับราคาอาหารที่กําหนด  การควบคุมมาตรฐานของอาหาร ท้ังในดาน
คุณภาพและปริมาณ การควบคุมการใชผลิตภัณฑอาหารในครัว การควบคุมตนทุนในดานการจัดซื้อ  การ
รับของและเก็บรักษาวัสดุอื่น ๆ  ฝกการวางแผนการจัดรายการอาหาร  การควบคุมตนทุนการจัดซื้อ  การ
รับของและการเก็บรักษาวัสดุอื่น ๆ 
 
3701 – 2405 การประกอบอาหารตะวนัตก 1           3  (4) 
  (Western  Food  Cooking  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับการเตรียมและทําอาหารตะวันตกเบื้องตน 
2. มีความรูและเขาใจวิธีการและขบวนการในการประกอบอาหาร 
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3. ฝกปฏิบัติการทําน้ําสตอก  และซอสประเภทตาง ๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ  กระบวนการประกอบอาหารตะวันตก 
2. ปรุงน้ําสตอกและซอสประเภทตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารตะวันตก  วิธีการใชและการดูแลรักษามีดและอุปกรณในการ
ประกอบอาหาร  ขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบ  ศิลปะในการตกแตงอาหาร  วิธีการและขบวนการใน
การประกอบอาหาร  เคร่ืองปรุง  เคร่ืองเทศ  สมุนไพร  และสวนประกอบที่ใชในการประกอบอาหาร  
คําศัพทเฉพาะที่ใชในการประกอบอาหาร  วิธีการทําอาหารแตละชนิด  โดยใช  Standard  Recipes  เปน
แนวทางในการทํานํ้าสตอกและซอสประเภทตาง  ๆ  ฝกปฏิบัติการใชการ   ดูแลอุปกรณ  และการ
ประกอบอาหารตะวันตก 
 
3701 – 2406 การประกอบอาหารตะวนัตก  2           3  (4) 
  (Western  Food  Cooking  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและประกอบอาหารตะวันตกประเภทซุป  ออเดิฟ  ไข  ผัก  มันฝร่ัง  ขาว 
2. ฝกประกอบอาหารประเภท ซุป  ออเดิฟ  ไข  ผัก  มันฝร่ัง  ขาว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ  กระบวนการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทซุป  ออเดิฟ  ไข  ผัก  
มันฝร่ัง  ขาว 

2. ปฏิบัติการปรุงอาหาร ประเภทซุป  ออเดิฟ  ไข  ผัก  มันฝร่ัง  ขาว  ตามสตูรมาตรฐาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารประเภท ออเดิฟ  (Hors D’ Oeuvres) แซนวิช  
(Sandwiches)  วิธีทําและแบงแยกประเภทของซุป  (Soups)  อาหารประเภทไข  (Eggs)  อาหารประเภท
ผักตาง ๆ (Vegetables)  มันฝร่ัง  (Potatoes)  ขาวและผลิตภัณฑจากขาวประเภทตาง ๆ  วิธีการทําอาหาร
แตละชนิด โดยใชตํารับมาตรฐานเปนแนวทาง 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทยีว 

102

3701 – 2407 การประกอบอาหารตะวนัตก  3           3  (4) 
  (Western  Food  Cooking  3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและประกอบอาหาร  Main  Dishes  จากเน้ือสัตวประเภทตาง ๆ   
2. มีความรูและประกอบอาหารประเภทขนมหวาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ  ขบวนการประกอบอาหารประเภท  Main  Dishes  และขนมหวาน 
2. ประกอบอาหารประเภท  Main  Dishes  และขนมหวาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร  Main  Dishes  จากเน้ือปลา  (Fish)  หอย  
(Shellfish)  แกะ  (Lamb  and  Meetton)  เนื้อวัว  (Beef)  เนื้อลูกวัว  (Veal)  เนื้อหมู  (Pork) สัตวปก  
(Poultry  and  Game)  ขนมหวาน  รอน เย็น  (Hot  and  Cold  Sweets  and  Desserts)  และการทําอาหาร
ประจําชาติของประเภทตาง ๆ  ตามตํารับมาตรฐาน 
 
3701 – 2408 ครัวและประกอบอาหารโรงแรม  2          3  (4) 
  (Hotel  Kitchen  and  Cooking  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อ  จัดเก็บ  วัตถุดิบ  อุปกรณ   
2. ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและเอเชีย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการสั่งซื้อ  จัดเก็บ  วัตถุดิบ  อุปกรณ 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและเอเชีย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ  การจัดเก็บและการเตรียม  วิธีการขั้นตอน  ประกอบ
อาหารไทย  และอาหารเอเชียท่ีนิยม  การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช 
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3701 – 2409 การประกอบอาหารเอเชีย            3  (4) 
  (Asia  Food  Cooking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1.  มีความรูความเขาใจและทักษะในการประกอบอาหารเอเชียที่นิยม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะอาหารเอเชียที่นิยม 
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ การประกอบอาหารเอเชีย 
3. ประกอบอาหารเอเชียที่นิยม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะ  และความหมายของอาหารชนิดตาง ๆ  ในเอเชียที่
นิยม  ตํารับอาหาร  สวนผสม  วิธีการทํา  อุปกรณ  เทคนิคตาง ๆ  ในการประกอบอาหารเอเชีย  ฝกปฏิบัติ 
 
3701 – 2410 อาหารไทย             3  (4) 
  (Thai  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะ  ความหมายของอาหารไทย 
2. ฝกปฏิบัติประกอบอาหารไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประเภท  และความหมายของอาหารไทย 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะและความหมายของอาหารไทย  คาว  หวาน ที่นิยม  
ตํารับอาหาร  สวนผสม  วิธีการทํา  อุปกรณเทคนิคตาง ๆ  ในการประกอบอาหารไทย  การจัดลงภาชนะ  
ฝกปฏิบัติ 
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3701 – 2411 อาหารเพือ่การเดินทาง            3  (4) 
  (Food  for  Travelling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะ  การบรรจุและบริการอาหารเพื่อการเดินทาง 
2. ฝกปฏิบัติการ  เตรียมและปรุงอาหารเพ่ือการเดินทาง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดรายการอาหารเพื่อการเดินทาง 
2. เตรียมและปรุงอาหารเพ่ือการเดินทาง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะ  การบรรจุ  การบริการอาหาร  เพื่อการเดินทาง  
ประเภทของการเดินทางลักษณะตาง ๆ  การจัดรายการอาหารและเคร่ืองดื่มใหเหมาะสมกับลักษณะการ
เดินทาง  การจัดซื้อ  การเตรียมและปรุงอาหารเพื่อการเดินทาง  ฝกการจัดรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
การจัดซื้อ  การเตรียมและปรุงอาหารเพ่ือการเดินทาง 
 
3701 – 2412 อาหารเพือ่สุขภาพ            3  (4) 
  (Food  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ  ประโยชนของอาหารเพ่ือสุขภาพ 
2. ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะอาหารเพื่อสุขภาพและคุณประโยชนที่ได 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ประเภทของอาหาร  แหลงวัตถุดิบ  
การจัดซื้อ  และการเลือกซื้อ  การเตรียม  การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  ปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
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3701 – 2413 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง            3  (4) 
  (Banquet  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการทําอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 
2. สามารถทําตํารับอาหารมาตรฐานและดัดแปลงรายการอาหาร 
3. สามารถปฏิบัติการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกสวนผสมและปริมาณอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 
2. จัดทําตํารับอาหารมาตรฐาน 
3. ประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของอาหารใหเหมาะสมกับประเภทของการจัดเลี้ยง  การจัดรายการ
อาหาร  การทําตํารับอาหารมาตรฐาน  และดัดแปลงรายการอาหาร  ฝกปฏิบัติ 
 
3701 – 2414 เบเกอร่ี              3  (4) 
  (Bakery) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
2. ฝกปฏิบัติการทําอาหารเบเกอร่ีประเภทขนมปง  เคก  ฯลฯ  แตงหนาเคก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เหมาะสมกับการทําเบเกอรี่แตละประเภท 
2. ปฏิบัติการทําอาหารเบเกอร่ี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอร่ี  ประเภทชนิดของเบเกอร่ี  วัสดุอุปกรณ  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทําเบเกอร่ี     เทคนิคและวิธีการทําผลิตภัณฑแตละชนิด   ปฏิบัติการทําอาหาร 
เบเกอร่ีประเภทขนมปง เคกชนิดตาง ๆ  พาย เพสตร้ี คุกกี้ โดนัท  ครัวซองส  ฯลฯ  และการแตงหนาเคก 
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3701 – 2415 การจัดแสดงอาหารในโอกาสพเิศษ          3  (4) 
  (Food  Display  for  Special  Occasions) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะในการจัดแสดงอาหารและเครื่องดื่มในโอกาสพิเศษ 
2. ฝกปฏิบัติบริการและจัดแสดงอาหารในโอกาสพิเศษ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติการบริการและจัดแสดงอาหารในโอกาสพิเศษ 
2. แนะนํารูปแบบการจัดแสดงอาหารในโอกาสตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและเทคนิคของการจัดแสดงอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสพิเศษ  
การเตรียมการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองด่ืม  อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ลักษณะและรูปแบบของโตะที่จัด
แสดง  วิธีการติดผาของโตะ  การจัดเตรียมบริเวณสถานที่  โครงสราง  องคประกอบและรายการอาหาร  
วิธีการทําและควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม  สุขอนามัยความปลอดภัยในการบริการและ
การจัดแสดงอาหารในโอกาสพิเศษ  ปฏิบัติบริการและจัดแสดงอาหารในโอกาสพิเศษ 
 
3212 - 2104 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม              3 (4) 
  (English for Food and Beverage Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ชื่อและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ และเคร่ืองปรุง ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ การจองโตะ การ
ตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร การตอวา การจายเงิน การขอบคุณและขอโทษ ฝกการอาน
และสาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารและผสมเคร่ืองด่ืม การเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
3406 – 2104 แกะสลักเชิงธุรกิจ            2  (4) 
  (Carving  in  Business  Style) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  สําหรับงานแกะสลักเชิง
ธุรกิจ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  และจัดตกแตงงานแกะสลักผัก  ผลไม  และวัสดุอื่นในเชิงธุรกิจ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  และการพบลูกคา 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต  สะอาด  และ

ประหยัด 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ  การแกะสลัก  การเลือกใชวัสดุอุปกรณสําหรับงานแกะสลักเชิง
ธุรกิจ 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  แกะสลักผัก  ผลไมและวัสดุอื่น ๆ  จัดตกแตงและเก็บรักษา
ชิ้นงาน 

3. คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคาและการพบลูกคา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณแกะสลักผัก  ผลไม  และวัสดุ
อ่ืน ๆ  ในเชิงธุรกิจ  การจัดตกแตง  การเก็บรักษาชิ้นงาน  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและการพบลูกคา 
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วิชาชีพสาขางานสนัทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ 
 
3701 – 2501 นันทนาการ             3  (4) 
  (Recreation) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. ฝกปฏิบัติการจัดการเขาคายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. ปฏิบัติการจัดการเขาคายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในรม   การจัดกิจกรรมอ่ืนที่สงเสริมการ
พัฒนาการดานรางกายและจิตใจ  ความคิดสรางสรรค  อนุรักษธรรมชาติ  วัฒนธรรมและศิลปะ  การ
จัดการเขาคายพักแรมแบบตาง ๆ ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  วินัยและมี
น้ําใจเปนนักกีฬา 
 
3701 – 2502 การจัดการสโมสร            3  (4) 
  (Club  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของอาคารและการวางแผนอาคาร 
2. ฝกการจัดการสโมสรในดานตาง ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะ  ประเภท  และการวางแผนอาคาร 
2. ปฏิบัติงานจัดการสโมสรดานตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาคาร  การวางแผนอาคาร  การจัดการเร่ืองการรับสมาชิก  
การบริหารสโมสรตาง ๆ  เชน  สนามกอลฟ  ไนทคลับ  การจัดสนาม  กิจกรรมหลักเพื่อการพักผอน
หยอนใจ  การบริการสวนตาง ๆ  การแกปญหาที่เกิดขึ้น  การรักษาสิ่งแวดลอม  ฝกการจัดการสโมสรใน
ดานตาง ๆ 
 
3701 – 2503 การจัดสัมมนาและสันทนาการ           3  (4) 
  (Seminar  and  Recreation  Organization) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจโครงสราง  กระบวนการดําเนินการจัดการสัมมนา และสันทนาการ 
2. มีความรูและเขาใจการจัดสัมมนาและสันทนาการรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการจัดสัมมนาและสันทนาการ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสราง  กระบวนการดําเนินการจัดสัมมนาและสันทนาการ 
2. บอกรูปแบบการจัดสัมมนาและสันทนาการ 
3. จัดสมัมนาและจัดกิจกรรมสันทนาการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะและความสําคัญของการสัมมนา  และ     สันทนา
การ  ประเภทและแนวคิดดานการจัดการ  การบริหาร  การวางแผน  การควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ  ให
บรรลุเปาหมายและนโยบาย  ฝกทักษะเกี่ยวกับการสัมมนาและการสันทนาการ 
 
3701 – 2504 กิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ           1  (2) 
  (Eurhythmies  and  Ballroom  Dancing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจความเปนมาของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ 
2. มีความรูและเขาใจประเภทของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ 
3. มีทักษะในกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความเปนมาของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ 
2. บอกประเภทของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมเขาจังหวะ 
4. ปฏิบัติการลีลาศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูและความเปนมาของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ  ประเภท
ของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ  ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมและมารยาทในการลีลาศและการเขา
รวมกิจกรรม  การนํากิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศไปใชในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและการ
เขาสังคม  ฝกทักษะกิจกรรมเขาจังหวะและฝกทักษะการลีลาศ 
 
3701 – 2505 การกีฬาเพื่อการพักผอน            2  (3) 
  (Sports  for  Recreation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับความหมาย  ประโยชนของการเลนกีฬา  การออกกําลังกาย 
2. ฝกดําเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อการพักผอนใหสอดคลองกับเพศ  วัน  และสภาพรางกาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกวัตถปุระสงค  ประโยชนของการเลนกีฬา 
2. ดําเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อการพักผอนไดเหมาะสมกับเพศ  วัย  และสภาพรางกาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออก
กําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อการพักผอนในอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว  หลักการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาเพื่อการพักผอน  รูปแบบของกิจกรรมใหสอดคลองกับเพศ  วัย  และสภาพรางกาย  ฝก
วางแผนและดําเนินกิจกรรม  กีฬาเพื่อการพักผอนใหสอดคลองกับเพศ  วัย  และสภาพรางกาย 
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3701 – 2506 เทคนิคการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ          2  (3) 
  (Leadership  Techniques  for  Recreation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจบทบาท หนาท่ีการเปนผูนําในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. ฝกการทําหนาท่ีการเปนผูนําและความรับผิดชอบของผูนํากจิกรรมนันทนาการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกบทบาท  หนาที่การเปนผูนําในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. ปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของผูนําในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  รูปแบบของผูนํา  
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูนําในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ลักษณะของผูนําที่ดี  การจูง
ใจ  การสรางทีมงาน  การประสานกับหนวยงานตาง ๆ การตัดสินใจ  การติดตอสื่อสาร  ตลอดจนวิธีการ
แกปญหาตางๆ ฝกการทําหนาที่ และความรับผิดชอบของผูนํากิจกรรมนันทนาการ 
 
3701 – 2206 ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล          2  (3) 
  (Security  &  First  Aids) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. สามารถรักษาความปลอดภัยและใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการปองกันอุบัติภัยและการใหความปลอดภัยจากภัยใน
รูปแบบตาง ๆ  ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการถูกโจรกรรมขณะเดินทาง  การใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณตาง ๆ  เพ่ือชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชชูชีพ  แพยาง  อุปกรณอ่ืน 
ๆ  ที่ใชในการรักษาความปลอดภัย  หนวยงานที่เกี่ยวกับ การใหความปลอดภัยและชวยเหลือนักทองเที่ยว  
ฝกการปองกันอุบัติภัย  การใหความปลอดภัย และการปฐมพยาบาล 
 
3701 – 2507 นาฏศิลปไทยและการละคร           2  (4) 
  (Thai  classical  Dance  and  Stage  Performance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย เคร่ืองดนตรีไทย 
2. ฝกการแสดงตาง ๆ ของไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะนาฏศิลปไทยและเครื่องดนตรีไทย 
2. แสดงทาทางและการแสดงออกทางอารมณของตัวละคร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทยและการแสดงละคร       
ความหมาย  ความสําคัญของลักษณะและชนิดของการสมัคร  ทาทาง  การแสดงออกทางอารมณของตัว
ละคร  การรําไทย  เคร่ืองดนตรีไทย  วงดนตรี  การละเลนพื้นเมือง  ฝกการแสดงตาง ๆ  ของไทย 
 
3701 – 2410 อาหารไทย             3  (4) 
  (Thai  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะ  ความหมายของอาหารไทย 
2. ฝกปฏิบัติประกอบอาหารไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกประเภท  และความหมายของอาหารไทย 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะและความหมายของอาหารไทย  คาว  หวาน       ที่
นิยม  ตํารับอาหาร  สวนผสม  วิธีการทํา  อุปกรณเทคนิคตาง ๆ  ในการประกอบอาหารไทย  การจัดลง
ภาชนะ  ฝกปฏิบัติ 

 
3701 – 2412 อาหารเพือ่สุขภาพ            3  (4) 
  (Food  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ  ประโยชนของอาหารเพ่ือสุขภาพ 
2. ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะอาหารเพื่อสุขภาพและคุณประโยชนที่ได 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ประเภทของอาหาร  แหลงวัตถุดิบ  
การจัดซื้อ  และการเลือกซื้อ  การเตรียม  การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  ปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
 
3701 – 2508 การนวดเพื่อสุขภาพ            3  (4) 
  (Massage  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการนวดแผนไทย 
2. มีความรูความเขาใจถึงคุณประโยชนของการนวดแผนไทย 
3. มีทักษะในการนวดอยางถูกตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกชนิดของการนวดใหเหมาะสมกับผูรับบริการ 
2. ใชวัสดุ  อุปกรณไดอยางถกูตอง 
3. บอกถึงคุณประโยชนของการนวดเพื่อสุขภาพ 
4. ปฏิบัติการนวดแผนไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการนวดแผนไทย  จรรยาบรรณผูนวด  ความรู
ดานกายวิภาคศาสตรแบบแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย  ความรูท่ีจําเปนสําหรับการนวดแผนไทย  การ
คลายเสน  การดัด  การยืด  การประคบ  การอบสมุนไพร   
 
3701 – 2509 การนวดดวยน้ํามันหอมระเหย           2  (3) 
  (Aroma  Therapy) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในเรื่องคุณสมบัติ  ประเภทและประโยชนของนํ้ามันหอมระเหย 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการนวดที่ถูกตอง 
3. มีมารยาทและจรรยาบรรณในการนวด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แยกประเภทและประโยชนของนํ้ามันหอมระเหย 
2. นวดโดยใชน้ํามันหอมระเหยอยางถูกตองและมีมารยาท  จรรยาบรรณในการนวด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ  คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหย  พืชสมุนไพรที่ใชทํา
น้ํามันหอมระเหย  (Essential  oils)  ประเภทและประโยชนนํ้ามันหอมระเหยที่นํามาใชในการนวด  วิธี
ผสมน้ํามันในการนวด  วิธีการนวดท่ีถูกตอง  การรักษาสิ่งแวดลอม มารยาท จรรยาบรรณในการนวด  ฝก
ปฏิบัติ 
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3212 – 2123  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสุขภาพและสันทนาการ             2 (3) 
  (English for Health and Recreation Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ  ที่ใชในงานบริการเพื่อสุขภาพและ
สันทนาการ 

2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบริการเพื่อสุขภาพและ
สันทนาการ 

3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สมุนไพร กีฬา และการพักผอน 
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 
4. อานและสรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ ฝก
ปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ ฝกการให
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สมุนไพร กีฬา และการพักผอน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการนวด
ประเภทตาง ๆ การอบสมุนไพร การอบ Sauna กิจกรรมเพื่อการผอนคลาย และบริการอ่ืน ๆ ฝกอานและ
สรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ 
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วิชาชีพสาขางานศลิปะและภูมิทัศนเพื่องานโรงแรม 
 
3701 – 2601 ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่          3  (4) 
  (Art  of  Verne  Organization  and  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

3. มีความรูในการจัดและตกแตงสถานที่ 
4. มีทักษะในการจัดและตกแตงสถานที่ไดเหมาะสมสวยงาม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

3. จัดและตกแตงสถานที่  หองอาหาร  หองจัดเล้ียง  หองประชุมสัมมนา  หองพักแขก  และ
บริเวณสาธารณะ 

4. เขียนตัวอักษรที่ใชในงานจัดประชุมสัมมนา  และงานเลี้ยง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักและองคประกอบของศิลปะทฤษฎีการตกแตง  หองอาหาร  หองจัดเล้ียง  
หองประชุมสัมมนา  หองพักแขก  และบริเวณสาธารณะของโรงแรม  การออกแบบผัง (Lay out)  การใช
อักษรแบบตาง ๆ ตัวอักษรสําเร็จรูป  ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณในการตกแตง  สถานที่  การซอมแซม  
การบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการจัดตกแตงสถานที่  การจัดและตกแตงสถานที่ 
 
3701 – 2602 การแกะสลักน้ําแข็งและวัสดุอื่น           3  (4) 
  (Ice  and  Others  Carving) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการแกะสลักน้ําแข็ง เนยและวัสดุอื่น 
2. ฝกปฏิบัติแกะสลักน้ําแข็ง  ตกแตงโตะอาหารในการจัดเลี้ยง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกระบวนการแกะสลักน้ําแข็ง  เนยและวัสดุอื่น 
2. ปฏิบัติการแกะสลักน้ําแข็ง  ตกแตงโตะอาหารในการจัดเล้ียง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของวัสดุที่ใชในการแกะสลัก   เพื่อตกแตงโตะและ
สถานที่  การเตรียมอุปกรณเคร่ืองใช  การตกแตงและดูแลรักษา  ปฏิบัติการแกะสลักนํ้าแข็ง  เนย  และ
วัสดุอ่ืน ๆ  ที่ใชในการจัดเลี้ยง 
 
3701 – 2603 ไมดอกและไมประดับ            3  (4) 
  (Flowers  and  Ornamental  Plant) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจวิธีการปลูกไมดอกและไมประดับของโรงแรม 
2. มีทักษะในการปลูกไมดอกและไมประดับของโรงแรมไดเหมาะสม  ตามเวลา 
3. มีทักษะในการขยายพันธุไมดอกและไมประดับ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการปลูกไมดอกและไมประดับของโรงแรม 
2. ปลูกไมดอกและไมประดับเหมาะสม ตามเวลา 
3. เลือกใชไมดอกและไมประดับเหมาะสมกับสถานที่ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก ประเภทและชนิดของไม
ดอกและไมประดับ  พันธุและการขยายพันธุ  การปลูก  การดูแลรักษา  เลือกไมดอกและไมประดับ
สําหรับสวนในรม  และสวนกลางแจง 
 
3701 – 2604 องคประกอบศิลป            3  (3) 
  (Art  Components) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป  หลักเอกภาพ  และแนวคิดทฤษฎีความคิด
สรางสรรค 

2. มีทักษะในการใชศิลปะตาง ๆ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักองคประกอบศิลป 
2. วิเคราะหงานศิลปะ 
3. ปฏิบัติการใชศิลปะในงานตาง ๆ  ใหเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักองคประกอบศิลป   หลักเอกภาพ  แนวคิด  ทฤษฎีความคิด
สรางสรรค  หลักการวิเคราะหงานศิลปะ  กลวิธีลด  ทอน  เพ่ิม  สลับตําแหนงหรืออ่ืน ๆ  ทดลอง  คนควา
การใชสื่อ  วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ซับซอนและประยุกตนําไปใชงานศิลปะสาขาตาง ๆ 
 
3701 – 2605 ศิลปะการประดิษฐตัวอักษร ตัวเลข          3  (4) 
  (Art  of  Alphabet  Invention) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการออกแบบตัวอักษร  ตัวเลข 
2. มีทักษะในการออกแบบตัวอักษร  ตัวเลข 
3. มีทักษะในการยอ  ขยาย  ตัวอักษร  ตัวเลข 
4. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบตัวอักษร  ตัวเลข 
2. เลือกใชตัวอักษร  ตัวเลข 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลขทั้งไทยและสากล การใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือในการ
ออกแบบตัวอักษร  ตัวเลข  แนวคิด  รูปแบบ  วิธีการและขั้นตอนการออกแบบตัวอักษร   ตัวเลขท้ังไทย
และสากล  หลักและวิธีการยอ – ขยาย  ตัวอักษรเพื่อใชสําหรับงานเขียนและ          งานพิมพ  การจัด
ขนาดตัวอักษร  ตัวเลข  การเลือกใชตัวอักษร  ตัวเลขที่สวยงามเหมาะสม 
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3701 – 2606 การบํารุงดินและรักษาพันธุไม           2  (4) 
  (Soil  and  Plant  Improvement) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับดินและวิธีการบํารุงดิน 
2. มีทักษะในการทําปุยหมัก  การใชปุยเพื่อรักษาพันธุไม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกคุณสมบัติของดินและวิธีบํารุงดิน 
2. ทําปุยหมัก และใชปุยเพื่อรักษาพันธุไม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของดิน   คุณสมบัติของดิน  คุณสมบัติทางกายภาพ  
ปฏิกิริยาของดิน  อินทรียวัตถุในดิน  ธาตุอาหารพืช  สิ่งมีชีวิตในดิน  การปรับปรุงดิน  ปุย  การทําปุย
หมักและการใชปุยเพื่อบํารุงรักษาพันธุไม 
 
3701 – 2607 ศิลปะการจัดและตกแตงสวน           3  (4) 
  (Art  of  Garden  and  Arrangement) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับชนิดและรูปแบบของการจัดสวน 
2. มีความเขาใจขั้นตอนการจัดสวน 
3. เกิดทักษะในการจัดสวนและดูแลรักษา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบการจัดสวน 
2. จัดสวนและดูแลรักษาสวน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจําแนก   ประเภท  ชนิด  และรูปแบบการจัดสวน  สํารวจและ
ออกแบบ  ข้ันตอนการจัดสวนและการจัดทําแผนงาน  การจัดสวนตามขั้นตอน  ดูแลรักษาสวน  การแตง
และปรับปรุงสวนเกา 
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3702 – 2001  ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว           3  (3) 
  (Introduction  to  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง  บทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการทองเที่ยว 
2. สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง บทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. เขาใจกระบวนการ  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
3. ปฏิบัติการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง  บทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  
ความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ  ดานการทองเที่ยว  ประโยชนของการทองเที่ยว  แนวความคิด
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  การอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียว 
 
3702 – 2002  การจัดการธุรกิจทองเท่ียว           3  (3) 
  (Tourism  Management  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว  การวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. สามารถดําเนินการดานธุรกิจทองเที่ยว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ซื่อสัตย  และตระหนักถึงความรับผิดชอบตองาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนในการดําเนินการและการวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. ปฏิบัติการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยว 
3. วางแผนการทําเอกสาร  กําหนดราคา  ทํารายการ  เสนอรายการ  ขายรายการได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว   และธุรกิจจัดนําเที่ยว
โครงสรางบริหารงาน  การวางแผนในการจัดนําเที่ยว  การจัดเตรียมดานการกําหนดรายการนําเที่ยวแบบ
ตาง ๆ  การจัดทําเอกสารเสนอรายการนําเที่ยว  การกําหนดราคาคาบริการ  การอานแผนที่แสดงเสนทาง
การเดินทาง  ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเที่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ  และการแกปญหา 
 
3702 – 2003 ทรัพยากรการทองเท่ียว            3  (3) 
  (Tourism  Resources) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยว 
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 
2. ปฏิบัติการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยวได 
3. อภิปรายความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว  การใหขอมูลแก
นักทองเที่ยว  เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ   ประวัติศาสตร   โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ  การอนุรักษ  และพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขอมูล  และกิจกรรมการทองเที่ยว 

 
3702 – 2004  พฤติกรรมนักทองเท่ียว            3  (3) 
  (Tourist  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมดานตาง ๆ  ของนักทองเท่ียวชนชาติ ตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว      แตละ

ประเภท 
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3. มีความสามารถในการกิจกรรมการทองเที่ยวใหที่เหมาะสมกับนักทองเที ่ยว 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดรูปแบบการบริการนักทองเท่ียว 
2. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวแตละประเภท 
3. รูแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยว 
4. อธิบายลักษณะอุปนิสัย คานิยม วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมดานชีวิตความเปนอยู  อาหาร  การ
แตงกายของนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ  ในกลุมประเทศทางเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  การจัด
กิจกรรมการทองเท่ียว  สําหรับนักทองเท่ียวแตละประเภท  แตละชนชาติ  การแกไขปญหาเฉพาะหนาใน
การปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ 
 
3702 – 2005  การมัคคุเทศก             3  (3) 
  (Tourist  Guide) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจถึงลักษณะงานของมัคคุเทศก  เอกสารการเดินทาง  พิธีการตาง ๆ ที่มัคคุเทศก
ตองเก่ียวของ 

2. สามารถปฏิบัติงานมัคคุเทศกในดานตาง ๆ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดานมัคคุเทศกอยางมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บริการขอมูลทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว 
2. บริการงานดานเอกสารการเดินทาง 
3. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
4. กําหนดแผนงานทองเท่ียว 
5. ปฏิบัติงานจัดนันทนาการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ประเภทและความสําคัญของมัคคุเทศก  บทบาท  หนาที่  
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก  คุณสมบัติที่ดีของมัคคุเทศก  ศิลปะในการพูดและการบริการ  ความรู
เก่ียวกับการตรวจคนเขาเมือง  เอกสารการเดินทาง  การตรวจตรา  พิธีการศุลากร  การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ  การใหความปลอดภัยกับนักทองเที่ยว  การแกไขปญหาเฉพาะหนา  การกําหนดแผนงาน
ทองเที่ยว  ศิลปะในการครองใจผูใชบริการ  กิจกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธ  การปลูกฝงความศรัทธา
ตองานอาชีพ  ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ของมัคคุเทศกในดานตางๆ   และการจัดกิจกรรมนันทนาการให
เหมาะกับรูปแบบการทองเที่ยว 
 
3702 – 2006  หลักการโรงแรม             3  (3) 
  (Introduction  to  Hotel  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
2. สามารถประสานงานดานที่พัก  การสาํรองหองพกั  เพื่อการทองเที่ยว 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพธุรกิจโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ประสานงานเกี่ยวกับที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของธุรกิจโรงแรม  ระบบเครือขาย  ชนิดของหองพัก  รูปแบบ
การจําหนายหองพัก  การสํารองหองพัก  การบริการประเภทตาง ๆ  ที่อํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว  การลงทะเบียนเขา – ออกที่พัก  ความสัมพันธของแผนกตาง ๆ  การติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  บริษัทนําเที่ยว  รานขายของท่ีระลึก  ขอบกพรอง  และแนวทางการแกไข  ใน
การดําเนินกิจการโรงแรม  ปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม 
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3702 – 2007  การจําหนายบัตรโดยสาร            3  (3) 
  (Ticket  Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะของตารางเวลาเดินทาง  เสนทางการเดินทางโดยพาหนะประเภท
ตาง ๆ  การใชรหัสสากลในการสาํรองบัตร และการออกบัตรโดยสาร 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดอัตราคาโดยสารของพาหนะและเสนทางตาง ๆ 
3. มีความสามารถในการสาํรองบัตร การจําหนายบัตรโดยสาร และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สํารองบัตรและจําหนายบัตรโดยสารพาหนะประเภทตาง ๆ 
2. คํานวณอัตราคาโดยสารของพาหนะประเภทตาง ๆ 
3. ใชรหัสสากลในการสาํรองบัตรและการออกบัตรโดยสาร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของตารางเวลาเดินทาง   เสนทางการเดินทางโดยสารพาหนะ
เคร่ืองบิน  รถยนต  รถไฟ  และเรือ  รายละเอียดของบัตรโดยสาร  การใชรหัสสากลในการสํารองบัตร 
และการออกบัตรโดยสาร  การคิดอัตราคาโดยสารที่สัมพันธกับระยะทางและเสนทาง  การแกไขปญหา
เฉพาะหนาในการสํารองบัตรและการจําหนายบัตรโดยสาร 
 
3702 – 2008  สัมมนาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว           3  (4) 
  (Tourism  Management  Workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการวางแผนการจัดเตรียมการจัดสัมมนา  การดําเนินการจัดประชุมสัมมนา และ
การดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว 

2. มีความสามารถในการจัดประชุมสัมมนาและการจัดดําเนินงานในธุรกิจนําเที่ยว 
3. มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดประชุมสัมมนา และการดําเนินงาน

ดานธุรกิจนําเที่ยว 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพธุรกิจนําเท่ียว 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดประชุมสัมมนา และการจัดดําเนินงานในธุรกิจนําเที่ยว 
2. จัดประชุมสัมมนาและการจัดดําเนินงานในธุรกิจนําเที่ยว 
3. จัดทําโครงการธุรกิจนําเท่ียว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสัมมนาการติดตอ ประสานงาน 
และการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดการธุรกิจนํา
เที่ยว  ปฏิบัติการโครงการธุรกิจนําเท่ียว  (บริษัทจัดนําเท่ียวจําลอง)  โดยใชความรู  ประสบการณที่ไดจาก
การเรียนวิชาชีพนําเที่ยวและการฝกงานมาประยุกตใช 
 
3702 – 2011  อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการทองเท่ียว          3  (3) 
  (Food  and  Beverage  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเท่ียว 
2. สามารถจัดรายการอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการทองเที่ยว  ในแตละประเภทไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดรายการอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อการทองเที่ยว 
2. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารและเคร่ืองด่ืม  การใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  การวางแผนการจัดรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการทองเที่ยว  
อาหารและเคร่ืองด่ืมในทองถิ่น  มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม   การปฏิบัติการจัด
อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการทองเท่ียวประเภทตาง ๆ 
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3702 – 2012  กฎหมายธุรกิจทองเท่ียว            3  (3) 
  (Tourism  Business  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกและกฎหมายอ่ืนๆ           ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว 

2. สามารถแกปญหาเบื้องตนใหนักทองเที่ยว 
3. มีความรับผิดชอบ  ตลอดจนมีคุณธรรม  และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูกฎ  ระเบียบ  และขอหามเกี่ยวกับการทองเที่ยวของทองถิ่น 
2. แกปญหาเบื้องตนใหกับนักทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับกฎหมายทองเที่ยว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกฉบับปจจุบัน  พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ  พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พระราชบัญญัติการขนสง สงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  การแกปญหาเบื้องตนและใหความเปนธรรมแกนักทองเที่ยว  ธุรกิจนําเที่ยวกับ
มัคคุเทศก  ปญหาการจางแรงงานดานการทองเท่ียว 
 
3702 – 2013  พฤติกรรมและทัศนคติผูใหบริการ           3  (3) 
  (Tour  Guide  Attitude  and  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย  การสรางทัศนคติที่ดีตองานบริการ  แรงจูงใจในการ
ทํางาน  การปรับตัว  การเสริมสรางมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคม 

2. สามารถนําหลักเกณฑไปใชในการเสริมสรางพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีตอการประกอบ
อาชีพงานบริการ 

3. เห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพการบริการ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติผูใหบริการ 
2. สรางมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมกับผูอื่น 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย  การสรางทัศนคติที่ดีตองานบริการ  แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความคิดที่สรางสรรคในงานบริการ  แรงจูงใจในการทํางาน  การเขาใจตนเองและผูอ่ืน  การปรับตัว  การ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมกับลูกคา  เพ่ือนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  คุณภาพของงาน
บริการ  และทฤษฎีการใหบริการ 
 
3702 - 2014  การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ          3  (3) 
  (Personality  Development  for  Service  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 
2. สามารถปรับปรุง  พัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับวิชาชีพธุรกิจบริการ 
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลทั่วไปในสังคม 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพธุรกิจบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกบุคลิกภาพที่ดีสําหรับผูใหบริการ 
2. บอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ขอบเขต  ความสําคัญของบุคลิกภาพ  องคประกอบที่ทําให
มนุษยมีบุคลิกภาพตางกัน  บุคลิกภาพของบุคลากรในธุรกิจบริการ  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ  
การสรางความเช่ือม่ันในตนเอง  การปฏิบัติตนตามมารยาท  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  การพูดในโอกาส
ตาง ๆ  มนุษยสัมพันธ และการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนาการทํางาน 
 
3702 – 2015  การบัญชีเพื่อการทองเที่ยว           3  (3) 
  (Accounting  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการบัญชีและการบันทึกบัญชีของธุรกิจการทองเที่ยว   
2. ปฏิบัติงานบัญชีไดอยางถูกตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหรายการคา 
2. บันทึกรายการคา 
3. ปดบัญชี 
4. จัดทํารายงานทางการเงิน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ  การวิเคราะหรายการ  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีมูลคาเพิ่ม  การบันทึกรายการในสมุดขั้นตน  การผาน      รายการไป
บันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท  การจัดทํางบทดลอง  การปรับปรุงบัญชี  การปดบัญชี  การทํางบ
การเงิน 
 
3702 – 2016   การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม        2  (3) 
  (Internet  for  Tourism  &  Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคน และสื่อสารขอมูลการทองเที่ยว 
3. มีจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของบริการตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต 
2. ปฏิบัติการสืบคนขอมูล  ตลอดจนทําการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  การเลือกใช  ISP  และการติดต้ังอินเทอรเน็ตสวน
บุคคล  IP  Address , URL , WWW , การใช  Browser  เพื่อการสืบคนขอมูล  การใช  Search  Engine ,  
Webboard , E – mail , Download – Upload ,  การสํารองต๋ัวโดยสาร และการจองที่พักผานทาง
อินเทอรเน็ต 
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3702 – 2017   การวิจัยในธุรกิจทองเท่ียว           3  (4) 
  (Research  in  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในธุรกิจทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมีทักษะในการวิจัยธุรกิจทองเที่ยว  และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจขั้นตอนของการวิจัย 
2. ใหคําแนะนําธุรกิจทองเที่ยว 
3. ปฏิบัติการวิจัยในธุรกิจทองเที่ยว 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการวิจัยในธุรกิจทองเที่ยว  ขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัย  การเสนอโครงการ  กําหนดวัตถุประสงค  และสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การทําตาราง
เสนอผลการวิจัย  การวิเคราะห  การประเมินผลงานวิจัย  การเขียนรายงาน  การนําผลการวิจัยไปใชใน
การจัดการธุรกิจทองเท่ียว 
 
3702 – 2018   นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว           2  (3) 
  (Recreation  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  ความสําคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 
2. สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหตระหนักถึงหนาที่  ความรับผิดชอบ  ความเปนผูนําในการทํากิจกรรมเพื่อความ

สนุกสนาน  เพลิดเพลินในการเดินทางทองเที่ยว 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจขั้นตอนของการทํานันทนาการ  เขาใจหลักการนันทนาการเพื่อการ

ทองเที่ยว 
2. จัดเตรียมอุปกรณในการทํานันทนาการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย   ความสําคัญของนันทนาการ  กิจกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมกลุมสัมพันธที่เหมาะสมกับวัย  โอกาสและสถานที่  ขอจํากัดในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  การ
เลือกและประยุกตใชอุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม 
 
3702 – 2019 การขายและการบริการเพ่ือการทองเท่ียว              3  (3) 
  (Sale  and  Service  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการขายและบริการเพื่อการทองเที่ยว 
2. สามารถนําไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูแหลงขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายการทองเที่ยว 
3. คํานวณราคาตนทุนและราคาขายรายการทองเที่ยว 
4. เขียนแผนการขายอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยว  กลยุทธ  เทคนิคการขาย  การ
สงเสริมการขาย  การวางแผนการสงเสริมการขายดานการทองเที่ยว  เคร่ืองมือในการสงเสริมการขายดาน
การทองเที่ยว  การกําหนดราคาขาย  การวางแผนการขาย  การสรางแรงจูงใจตอพนักงานขาย 
 
3702 – 2020 หัตถศาสตร                 3  (3) 
  (Massage  Science) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพยากรณทางหัตถศาสตร 
2. มีความสามารถในประกอบอาชีพการพยากรณทางหัตถศาสตร 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพดานหัตถศาสตร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. พยากรณทางหัตถศาสตร 
2. ตอบคําถามของผูใชบริการการพยากรณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของมือ  รูปราง  ลักษณะของนิ้วมือ  เล็บมือ  ความหมายของน้ิว  
เสนตาง ๆ ในมือ  เคร่ืองหมายภพในมือ  สัมผัสในฝามือ  เสนหลัก  เสนจร  การอานเสนในฝาเมือให
สัมพันธกัน  การพยากรณเดิม  การพยากรณจร  การพยากรณเฉพาะเร่ือง  จิตวิทยาในการทํานาย  
จรรยาบรรณในอาชีพการพยากรณ 
 
3702 – 2021 ทรัพยากรทองเท่ียวทองถ่ิน               3  (3) 
  (Local  Tourism  Resource) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร   ประวัติศาสตร   ขนบธรรมเนียมประเพณี       
กิจกรรม  และวิถีชีวิตคนในทองถิ่น 

2. มีความเขาใจในทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่น 
3. เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกรักทรัพยากรทองเที่ยวในทองถิ่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่นประเภทตาง ๆ 
2. ยกตัวอยางทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่นประเภทตาง ๆ 
3. ใหขอมูลทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่น 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  วรรณกรรม
พ้ืนฐาน  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตคนในทองถิ่น  อาหาร     พื้นบาน  การแสดง  
การละเลนและหัตถกรรมในทองถิน่  การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร        ทองเที่ยวในทองถิ่น 
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3212 – 2101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                3 (4) 
                (English for Tourism)  
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
2. มีทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว 
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ 
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบิน 
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการสนทนา
โตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ ฝกอาน
เอกสารการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว 
 
3212 - 2102 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก                3 (4) 
  (English for Tour Guides) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับงานมัคคุเทศก 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ในงานมัคคุเทศก 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทาง และที่พัก 
3. อานเอกสารท่ีใชในการเดินทาง 
4. เขียนบันทึกขอความ และประกาศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การตอนรับ การสํารองท่ีพักหรือท่ีน่ัง การรับโทรศัพท การบอก      ทิศทาง การรับการ
รองทุกข ฝกการใหขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทางและ        ที่พัก ฝกอานเอกสารที่ใช
ในการเดินทาง การเขียนบันทึกขอความ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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วิชาชีพสาขางานมคัคุเทศกทางทะเล 
 
3702 – 2101  มัคคุเทศกทางทะเล            3  (4) 
  (Sea  Tour  Guide) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการมัคคุเทศกทางทะเล 
2. มีทักษะในการมัคคุเทศกทางทะเล 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการมัคคุเทศกทางทะเล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับเรื่องการมัคคุเทศกทางทะเล 
2. รูขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทางทะเล 
3. ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศกทางทะเล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติในเรื่องมัคคุเทศกทางทะเล  ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทางทะเล  ในแง
ของประวัติความเปนมา  ความสําคัญ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และเรื่องที่เกี่ยวของกับการมัคคุเทศกทาง
ทะเล 
 
3702 – 2102 ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล           3  (3) 
  (Sea  Tourism  Resources) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความหมาย  ความสําคัญและประเภทของทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเล   
2. สามารถอธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเล 
3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล 
4. ตระหนักถึงคุณคาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเล 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
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3. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยวทางทะเล  ไดแก  
ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร   โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   และกิจกรรมในประเทศและ
ตางประเทศ  การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวทางทะเล  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขอมูลและ
กิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล 
 
3702 – 2103  การทองเท่ียวทางทะเล            3  (4) 
  (Sea  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางทะเล และปญหาที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางทะเล 

2. สามารถจัดการนําเที่ยวทางทะเล 
3. มีกิจ นิสัยในการทํ างานดวยความรับผิดชอบ   รอบคอบ   ปลอดภัยตออาชีพและ          

สิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูความหมาย  ความสําคัญ  ปญหาของการทองเที่ยวทางทะเล  
2. ใหขอมูลการทองเที่ยวทางทะเล 
3. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล 
4. จัดการนําเที่ยวทางทะเล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับความหมายและความสํ าคัญของการทอง เที่ ยวทา งทะ เล            
กฎระเบียบของอุทยานแหงชาติทางทะเล  ความรูเร่ืองระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทางทะเล  ความรู
เรื่องระบบนิเวศวิทยา และสิ่งมีชีวิตในทะเล  ความสําคัญของโบราณคดีใตนํ้าของไทย  แหลงทองเที่ยว
ทางทะเล  ลักษณะธรณีวิทยา  กระแสนํ้า  คลื่นลม  ฤดูกาล  การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล   และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวทางทะเล  การปฐมพยาบาลและการรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการทองเที่ยวทางทะเล 
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3702 – 2104 ความปลอดภัยในการทองเท่ียว           3  (3) 
  (Tourist  Security) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ  ขั้นตอนการปฏิบัติ  การใหความปลอดภัย

แกนักทองเที่ยว 
2. สามารถปฏิบัติการใหความปลอดภัยตามขั้นตอนใหเหมาะสมกับสถานการณและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตอง 
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ  ขอควรปฏิบัติ 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยเหลือและการแกไขปญหาตาง ๆ ขณะเดินทาง หนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการใหความปลอดภัย และชวยเหลือนักทองเที่ยว การฝกทักษะในการใชอุปกรณ  การชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
 
3702 – 2105 การพักแรม                3  (3) 
  (Camping) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพักแรม 
2. มีความสามารถในการจัดการพกัแรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สํารวจพ้ืนท่ีในการพักแรม 
2. จัดเตรียมอุปกรณในการพักแรม 
3. จัดกิจกรรมและสันทนาการในการพักแรม 
4. ปฏิบัติการจัดคายพักแรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพักแรมรูปแบบตาง ๆ  สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการพักแรม  การ
สํารวจพื้นที่  การจัดเตรียมอุปกรณการพักแรม  การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหสัมพันธกับการพักแรม
รูปแบบตาง ๆ  กระบวนการจัดการคายพักแรม  การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่พักแรม 
 
3702 – 2106 การกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว           3  (4) 
  (Sports  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในกีฬาเพื่อการทองเที่ยวชนิดตาง ๆ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเงินกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูกติกาและมารยาทในการเลนกีฬาเพื่อการทองเที่ยว 
2. เลือกกีฬาที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยว 
3. เลนกีฬาเพื่อการทองเที่ยวดวยความปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมา  คุณคา  ทักษะ  กติกา  มารยาทในการเลน  ความปลอดภัย
ในกีฬาแตละประเภท  เชน  กอลฟ  ดํานํ้า  มวยไทย  เทนนิส  วอลเลยบอลชายหาด  และกีฬาตามสมัย
นิยม 
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วิชาชีพสาขางานมคัคุเทศกเดินปา 
 
3702 – 2201  มัคคุเทศกเดินปา             3  (4) 
  (Jungle  Tour  Guide) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเร่ืองมัคคุเทศเดินปา 
2. มีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ในงานอาชีพมัคคุเทศกเดินปา 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพมัคคุเทศกเดินปา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจในอาชีพมัคคุเทศกเดินปา 
2. ติดตอส่ือสารในงานอาชีพมัคคุเทศกเดินปา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตามบทบาทหนาที่มัคคุเทศกเดินปา  มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตออาชีพ  
ใหขอมูลกําหนดการเดินทางที่พัก  รูประวัติความเปนมาของสถานที่  ใหความสําคัญในการรักษาความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในปา 
 
3702 – 2202 การทองเท่ียวแบบเดินปา            3  (4) 
  (Jungle  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของปา 
2. สามารถจัดการทองเที่ยวแบบเดินปา 
3. เห็นคุณคาและอนุรักษธรรมชาติของปา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนการทองเท่ียวแบบเดินปา 
2. กําหนดกิจกรรมการทองเท่ียวแบบเดินปา 
3. คํานวณคาใชจายของโปรแกรมทองเที่ยวแบบเดินปา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะทางภูมิประเทศตามธรรมชาติของปา  
องคประกอบ  กิจกรรม  การทองเที่ยวแบบเดินปา  ประเภทและชนิดของพืชพรรณ         และสัตวปา
สงวน  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น  ขอควรปฏิบัติ  ผลกระทบ          การอนุรักษ  และ
สงเสริมการทองเที่ยวแบบเดินปา 
 
3702 – 2203 การยังชีพในปา             3  (3) 
  (Jungle  Survival) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยังชีพในปา 
2. สามารถดํารงชีพในปา 
3. มีความสามารถในการประกอบอาหารขณะอยูในปา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมอุปกรณเพื่อการยังชีพในปา 
2. ปฏิบัติการประกอบอาหารในปาดวยความปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการยังชีพในปา   การเลือกวัสดุ  อาหารแหง  
อาหารสําเร็จและทรัพยากรธรรมชาติในปา  สําหรับการประกอบอาหาร  การประกอบอาหารในปาดวย
วิธีการตาง ๆ  การสังเกตการณจากแผนที่ดาว  เข็มทิศ  การปรับสภาพพื้นที่ที่ใชในการประกอบอาหาร  
ความปลอดภัยจากการประกอบอาหารในปา 
 
3702 – 2104 ความปลอดภัยในการทองเท่ียว           3  (3) 
  (Tourist  Security) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ  ขั้นตอนการปฏิบัติ  การใหความปลอดภัย

แกนักทองเที่ยว 
2. สามารถปฏิบัติการใหความปลอดภัยตามขั้นตอนใหเหมาะสมกับสถานการณและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน 
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3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตอง 
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ขอควรปฏิบัติ  
การปฐมพยาบาลเบื้องตน  การชวยเหลือและการแกไขปญหาตาง ๆ ขณะเดินทาง         หนวยงานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการใหความปลอดภัย  และชวยเหลือนักทองเที่ยว  การฝกทักษะในการใชอุปกรณ  การ
ชวยเหลือผูประสบภัย 
 
3702 – 2105 การพักแรม             3  (3) 
  (Camping) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพักแรม 
2. มีความสามารถในการจัดการพักแรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สํารวจพื้นที่ในการพักแรม 
2. จัดเตรียมอุปกรณในการพักแรม 
3. จัดกิจกรรมและสันทนาการในการพักแรม 
4. ปฏิบัติการจัดคายพักแรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพักแรมรูปแบบตาง ๆ  สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการพักแรม  การ
สํารวจพื้นที่  การจัดเตรียมอุปกรณการพักแรม  การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหสัมพันธกับการพักแรม
รูปแบบตาง ๆ  กระบวนการจัดการคายพักแรม  การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่พักแรม 
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3702 – 2106 การกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว           3  (4) 
  (Sports  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในกีฬาเพื่อการทองเที่ยวชนิดตาง ๆ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเงินกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกติกาและมารยาทในการเลนกีฬาเพื่อการทองเที่ยว 
2. เลือกกีฬาที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยว 
3. เลนกีฬาเพื่อการทองเที่ยวดวยความปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมา  คุณคา  ทักษะ  กติกา  มารยาทในการเลน  ความปลอดภัย
ในกีฬาแตละประเภท  เชน  กอลฟ  ดํานํ้า  มวยไทย  เทนนิส วอลเลยบอลชายหาด  และกีฬาตามสมัยนิยม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง 
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3702 – 2002  การจัดการธุรกิจทองเท่ียว           3  (3) 
  (Tourism  Management  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว  การวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. สามารถดําเนินการดานธุรกิจทองเที่ยว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ซื่อสัตย  และตระหนักถึงความรับผิดชอบตองาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนในการดําเนินการและการวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. ปฏิบัติการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยว 
3. วางแผนการทําเอกสาร  กําหนดราคา  ทํารายการ  เสนอรายการ  ขายรายการได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว   และธุรกิจจัดนําเที่ยว
โครงสรางบริหารงาน  การวางแผนในการจัดนําเท่ียว  การจัดเตรียมดานการกําหนดรายการ นําเท่ียวแบบ
ตาง ๆ  การจัดทําเอกสารเสนอรายการนําเที่ยว  การกําหนดราคาคาบริการ  การอานแผนที่แสดงเสนทาง
การเดินทาง  ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเที่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ  และการแกปญหา 
 
3702 – 2007  การจําหนายบัตรโดยสาร            3  (3) 
  (Ticket  Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะของตารางเวลาเดินทาง  เสนทางการเดินทางโดยพาหนะประเภท
ตาง ๆ  การใชรหัสสากลในการสาํรองบัตร และการออกบัตรโดยสาร 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดอัตราคาโดยสารของพาหนะและเสนทางตาง ๆ 
3. มีความสามารถในการสาํรองบัตร การจําหนายบัตรโดยสาร และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สํารองบัตรและจําหนายบัตรโดยสารพาหนะประเภทตาง ๆ 
2. คํานวณอัตราคาโดยสารของพาหนะประเภทตาง ๆ 
3. ใชรหัสสากลในการสาํรองบัตรและการออกบัตรโดยสาร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของตารางเวลาเดินทาง   เสนทางการเดินทางโดยสารพาหนะ
เคร่ืองบิน  รถยนต  รถไฟ  และเรือ  รายละเอียดของบัตรโดยสาร  การใชรหัสสากลในการสํารองบัตร 
และการออกบัตรโดยสาร  การคิดอัตราคาโดยสารที่สัมพันธกับระยะทางและเสนทาง  การแกไขปญหา
เฉพาะหนาในการสํารองบัตรและการจําหนายบัตรโดยสาร 
 
3702 - 2014  การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ          3  (3) 
  (Personality  Development  for  Service  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 
2. สามารถปรับปรุง  พัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับวิชาชีพธุรกิจบริการ 
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลทั่วไปในสังคม 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพธุรกิจบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกบุคลิกภาพที่ดีสําหรับผูใหบริการ 
2. บอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ขอบเขต  ความสําคัญของบุคลิกภาพ  องคประกอบที่ทําให
มนุษยมีบุคลิกภาพตางกัน  บุคลิกภาพของบุคลากรในธุรกิจบริการ  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ  
การสรางความเช่ือม่ันในตนเอง  การปฏิบัติตนตามมารยาท  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  การพูดในโอกาส
ตาง ๆ  มนุษยสัมพันธ และการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนาการทํางาน 
 
3702 – 2016   การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม        2  (3) 
  (Internet  for  Tourism  &  Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคน และสื่อสารขอมูลการทองเที่ยว 
3. มีจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของบริการตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต 
2. ปฏิบัติการสืบคนขอมูล  ตลอดจนทําการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  การเลือกใช  ISP  และการติดต้ังอินเทอรเน็ตสวน
บุคคล  IP  Address , URL , WWW , การใช  Browser  เพื่อการสืบคนขอมูล  การใช  Search  Engine ,  
Webboard , E – mail , Download – Upload ,  การสํารองต๋ัวโดยสาร และการจองที่พักผานทาง
อินเทอรเน็ต 
 
3703 – 2001 การจัดการธุรกิจขนสง            3  (4) 
  (Transportation  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในธุรกิจขนสง 
2. มีทักษะในการจัดการธุรกิจขนสง 
3. มีเจตคติท่ีดีตอธุรกิจขนสง 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายธุรกิจขนสง  วิธีการจัดการและการดําเนินงานดานธุรกิจขนสง 
2. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการธุรกิจขนสง 
3. พัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจขนสง  วิธีการจัดการและการดําเนินธุรกิจขนสง  
วัตถุประสงคและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนสง  รูปแบบของการดําเนินธุรกิจขนสง  ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการจัดการธุรกิจขนสง  การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหาร  และการจัดการธุรกิจขนสง  เพื่อ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ  ฝกการจัดการธุรกิจขนสง 
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3703 – 2002 การขนสงทางบก            3  (4) 
  (Transportation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขนสงทางบก 
2. นําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกประวัติ  วิวัฒนาการ และรูปแบบของการขนสงทางบก 
2. บอกชนิดของยานพาหนะทางบก 
3. อธิบายผลกระทบของการขนสงทางบกและแนวทางในการแกไขปญหา 
4. บอกคําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทางบก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ  วิวัฒนาการ  และรูปแบบของการขนสงทางบก  ชนิดของ
ยานพาหนะทางบก  การกําหนดราคา และการสงเสริมการขายธุรกิจบริการทางบก  บทบาทของรัฐบาล
และผูประกอบการในการพัฒนาและอนุรักษธรรมชาติ  การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางบก  ผลกระทบของการขนสงทางบกและแนวทางแกไข  คําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทางบก 
 
3703 – 2003 การขนสงทางอากาศ            3  (3) 
  (Air  Transportation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขนสงทางอากาศ 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประวัติ  วิวัฒนาการและรูปแบบของการขนสงทางอากาศ 
2. บอกชนิดของยานพาหนะทางอากาศ 
3. บอกคําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทางอากาศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ  วิวัฒนาการ  และรูปแบบของการขนสงทางอากาศ  ชนิดของยานพาหนะ  
และระบบการขนสงทางอากาศ  การจัดเสนทางการขนสงทางอากาศ  การสื่อสารที่เกี่ยวของ การพยากรณ
อากาศ การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือผูปวย
เบ้ืองตนบนเคร่ืองบิน  คําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทางอากาศ 
 
3703 – 2004 การขนสงทางนํ้า             3  (3) 
  (Water  Transportation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขนสงทางน้ํา 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกประวัติ  วิวัฒนาการและรูปแบบของการขนสงทางน้ํา 
2. บอกชนิดของยานพาหนะทางน้ํา 
3. อธิบายผลกระทบของการขนสงทางน้ําและแนวทางในการแกไขปญหา 
4. บอกคําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทางน้ํา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ  วิวัฒนาการและรูปแบบของการขนสงทางน้ํา  ชนิดของยานพาหนะทางนํ้า  
การกําหนดราคา  และการสงเสริมการขาย  ธุรกิจบริการทางนํ้า  บทบาทของรัฐบาล  และผูประกอบการ
ในการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางนํ้า  การปฐมพยาบาล  และการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางนํ้า  ปญหาอุปสรรค  การขนสงทางน้ํา  และแนวทางการแกไข  คําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทาง
นํ้า  ขอไดเปรียบ  ขอจํากัด 
 
3703 – 2005 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนสง           3  (4) 
  (Transportation  Management  Workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการวางแผนการจัดเตรียมการจัดสัมมนา และการดําเนินการจัดประชุมสัมมนา
และการดําเนินงานดานธุรกิจขนสง 
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2. มีความสามารถในการจัดประชุมสัมมนา และการจัดดําเนินงานในธุรกิจขนสง 
3. มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดประชุมสัมมนา และการดําเนินงาน

ในธุรกิจขนสง 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพธุรกิจขนสง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการจัดสัมมนา 
2. ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจขนสง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน  การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสัมมนาการติดตอประสานงาน 
และการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดการธุรกิจ
ขนสง  ปฏิบัติการโครงการธุรกิจขนสง  โดยใชความรูประสบการณที่ไดจากการเรียนวิชาชีพธุรกิจขนสง  
และการฝกงานมาประยุกตใช 
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3206 – 2011  การจัดการสงออกและนําเขา           3  (3) 
  (Export – Import  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา 
2. เขาใจในพิธีการทางศุลกากร  รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงินคาสินคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดการเจรจาซ้ือสินคาเพ่ือสงออกและนําเขา 
2. แกปญหาและอุปสรรคในการสงออกและนําเขา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการสงออกและนําเขา  วิธีการสงออกและ       นําเขา  
การหาตลาดเพื่อการสงออก  และตลาดในการนําสินคาเขา  เทคนิคการเสนอสินคา  เพื่อการสงออก  
เทคนิคการจัดซ้ือสินคาเพ่ือนําเขา  พิธีการทางศุลกากรสิทธิประโยชนในการสงออก  และนําเขา  เงื่อนไข
และวิธีการชําระเงินระหวางประเทศ  องคการของรัฐบาลท่ีใหการสงเสริมและสงออกและกรณีศึกษา 
 
3212 – 2101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                3 (4) 
                (English for Tourism)  
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
2. มีทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว 
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ 
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบิน 
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการสนทนา
โตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ ฝกอาน
เอกสารการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว 
 
3212 – 2125  ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง                 2 (3) 
  (English for Transport Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจขนสง 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในธุรกิจขนสง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษในธุรกิจขนสง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับบริการการขนสง  
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการเดินทาง 
3. อานเอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง 
4. การกรอกแบบฟอรมในการเดินทาง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจขนสง ประเภทและรูปแบบตาง ๆ ของ
การขนสง สัญลักษณและตัวยอที่พบเห็นบอย ๆ ในการขนสง ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณตาง ๆ 
เกี่ยวกับบริการการขนสง การเดินทางโดยเคร่ืองบิน ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการ
เดินทาง ฝกอานเอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง การอานตารางเที่ยวบิน การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในการ
เดินทาง เชน ใบขออนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ ใบสําแดงสินคาของผูโดยสาร เปนตน  
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจการบิน 
 
3703 – 2101 ธุรกิจการบิน             3  (3) 
  (Airline  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจการบิน  บทบาทความสําคัญของธุรกิจการบินในดานการคา   การ
ทองเที่ยว  และองคการที่เกี่ยวกับในธุรกิจการบิน 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเสนทางการบินที่สําคัญ ในประเทศและระหวางประเทศ  การ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานในองคการที่ประจําที่ทาอากาศยานพาณิชย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน 
2. เขียนแผนผังการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของธุรกิจการบินพาณิชยองคการ  หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการ
บิน  สายการบิน  การทาอากาศยาน  บริษัทวิทยุการบิน  ฯลฯ  บทบาทความสําคัญของธุรกิจการบินใน
ดานการคา  การทองเที่ยว  เสนทางการบินที่สําคัญในประเทศ  ระหวางประเทศ  การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  พนักงานขององคการ / หนวยงานที่ประจํา  ณ  ทาอากาศยานพาณิชย 
 
3703 – 2102 กฎหมายการขนสง            3  (3) 
  (Transportation  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชและควบคุมการประกอบธุรกิจขนสง 
2. สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจขนสง 
2. บอกวิธีปองกันไมใหเกิดปญหาการใชกฎหมายการขนสง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสาระสําคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ขนสง  พระราชบัญญัติการขนสงทางบก  พระราชบัญญัติการเดินเรือ  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
พระราชบัญญัติรถยนต   พระราชบัญญัติจราจร  ปญหาที่เกิดจากการใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ขนสง 
 
3703 – 2202 ธุรกิจเชาเหมาลํา             3  (3) 
  (Whole  Rental  Aircraft  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเชาเหมาลําในประเทศและระหวางประเทศ 
2. มีความสามารถในการใหบริการในธุรกิจเชาเหมาลํา 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเชาเหมาลํา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกประเภท  ระบบการเชาเหมาลําที่ใชในการทองเที่ยว 
2. อธิบายตารางการเดินเรือ  เสนทางการเดินเรือ 
3. จัดเตรียมเอกสารการเชาเหมาลํา 
4. ใหบริการธุรกิจเชาเหมาลํา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของเรือที่ใชในการทองเที่ยว  ระบบการเชาเหมาเรือ  เชน  ตารางการ
เดินเรือ  เชน  ตารางการเดินเรือ  เสนทางการเดินเรือทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  ระบบการ
สื่อสารบนเรือทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  เอกสารสัญญาที่ใชในการเชาเหมาเรือ  องคกรการ
ขนสงทางเรือ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  บทบาทหนาที่ของบุคลากรบนเรือ  ความปลอดภัยในการขนสง
ทางเรือ 
 
3206 – 2003 การตลาดระหวางประเทศ              3  (3) 
  (International  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับการตลาดระหวางประเทศ 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญการตลาดระหวางประเทศ 
2. กําหนดนโยบายทางการตลาด  และวางกลยุทธทางการตลาดระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด  ความสําคัญของตลาดระหวางประเทศ  สภาพแวดลอมและปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการตลาด  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดกลยุทธและนโยบายตาง ๆ  ในตลาด
ระหวางประเทศ  กลยุทธการเขาตลาดตางประเทศ  กลยุทธทางการตลาดโดยสวนผสมทางการตลาดของ
บริษัทขามชาติ  วิธีการควบคุมและแกไขปญหาทางการตลาด 
 
3206 – 2005 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ               3  (3) 
  (International  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ  กระบวนการจัดการสําหรับธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

2. วิเคราะหและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญ  ความหมายของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
2. จําแนกรูปแบบธุรกรรม  กิจกรรมและหลักทางธุรกิจระหวางประเทศ 
3. บอกปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 
4. ปฏิบัติงานดานงานบุคคล  งานดานการเงิน  ดานวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี 
5. วิเคราะหและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ  ความหมายของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  รูปแบบธุรกรรม  
กิจกรรมและหลักการธุรกิจระหวางประเทศ  ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวาง
ประเทศในดานการตลาด  การจัดการดานงานบุคคล  การจัดการดานการเงิน  การจัดการขามวัฒนธรรม  
การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   การบริหารองคกร  ปญหาและวิธีการแกไขปญหาเพื่อให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ  สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจขนสงทางน้ํา 
 

3703 – 2201 การทองเท่ียวทางนํ้า            3  (3) 
  (Water  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ  รูปแบบ  ชนิดและความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ทางน้ํา 

2. สามารถบอกประวัติ  รูปแบบ ชนิด  และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางน้ํา 
3. สามารถปฏิบัติงานการทองเที่ยวทางน้ํา 
4. ตระหนักถึงคุณคาและการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประวัติ  รูปแบบ  ชนิด  และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางน้ํา 
2. ปฏิบัติงานการทองเที่ยวทางน้ํา 
3. วายน้ํา  ดํานํ้า 
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนในการทองเที่ยวทางน้ํา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ  วิวัฒนาการและรูปแบบการทองเที่ยวทางนํ้า  ชนิดและพาหนะ
ทางนํ้า  ลักษณะทั่วไปของแหลงทองเที่ยวทางน้ํา  ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในนํ้า โบราณคดีใตน้ํา
เบ้ืองตน การวายน้ําและการดําน้ําเบื้องตน  การปฐมพยาบาลและรักษาความปลอดภัยในการทองเที่ยวทาง
นํ้า รูปแบบ ชนิดของเรือเบื้องตน วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก็ทางนํ้า รูปแบบการจัดนําเที่ยวทางนํ้า 
การขายการทองเที่ยวทางน้ํา คําศัพทที่ใชเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางน้ํา การอนุรักษทรัพยากรทางนํ้า 
 
3703 – 2202 ธุรกิจเชาเหมาลํา             3  (3) 
  (Whole  Rental  Aircraft  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเชาเหมาลําในประเทศและระหวางประเทศ 
2. มีความสามารถในการใหบริการในธุรกิจเชาเหมาลํา 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเชาเหมาลํา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกประเภท  ระบบการเชาเหมาลําที่ใชในการทองเที่ยว 
2. อธิบายตารางการเดินเรือ  เสนทางการเดินเรือ 
3. จัดเตรียมเอกสารการเชาเหมาลํา 
4. ใหบริการธุรกิจเชาเหมาลํา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของเรือที่ใชในการทองเที่ยว  ระบบการเชาเหมาเรือ  เชน  ตารางการ
เดินเรือ  เชน  ตารางการเดินเรือ  เสนทางการเดินเรือทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  ระบบการ
สื่อสารบนเรือทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  เอกสารสัญญาที่ใชในการเชาเหมาเรือ  องคกรการ
ขนสงทางเรือ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  บทบาทหนาที่ของบุคลากรบนเรือ  ความปลอดภัยในการขนสง
ทางเรือ 
 
3703 – 2203  การประกันภยัและการขนสง               3  (3) 
  (Insurance  and  Transportation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการประกันภัยในการขนสงสินคาและผูโดยสาร 
2. สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประเภทของการประกันภัยการเดินทางและการขนสง 
2. บอกวิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการประกันภัยการเดินทางและการขนสง  ประเภทของการ
ประกันภัย  ประเภทของการขนสง  กรมธรรมประกันภัยการเดินทางและการขนสงประเภทตาง  ๆ  
รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญา  ขอรับรองการชดใชคาเสียหาย  วิธีปฏิบัติในการเรียกรองคา
สินไหมทดแทน  ระบบการประกันภัยในการขนสงสินคาและผูโดยสาร   กฎหมายการประกันภัย  
กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ  กฎหมายเกี่ยวกับระบบการขนสง 
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3206 – 2005 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ               3  (3) 
  (International  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ  กระบวนการจัดการสําหรับธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

2. วิเคราะหและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญ  ความหมายของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
2. จําแนกรูปแบบธุรกรรม  กิจกรรมและหลักทางธุรกิจระหวางประเทศ 
3. บอกปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 
4. ปฏิบัติงานดานงานบุคคล  งานดานการเงิน  ดานวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี 
5. วิเคราะหและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ  ความหมายของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  รูปแบบธุรกรรม  
กิจกรรมและหลักการธุรกิจระหวางประเทศ  ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวาง
ประเทศในดานการตลาด  การจัดการดานงานบุคคล  การจัดการดานการเงิน  การจัดการขามวัฒนธรรม  
การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   การบริหารองคกร  ปญหาและวิธีการแกไขปญหาเพื่อให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ  สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 
 
3703 – 2102 กฎหมายการขนสง            3  (3) 
  (Transportation  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชและควบคุมการประกอบธุรกิจขนสง 
2. สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจขนสง 
2. บอกวิธีปองกันไมใหเกิดปญหาการใชกฎหมายการขนสง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสาระสําคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ขนสง  พระราชบัญญัติการขนสงทางบก  พระราชบัญญัติการเดินเรือ  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
พระราชบัญญัติรถยนต   พระราชบัญญัติจราจร  ปญหาที่เกิดจากการใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ขนสง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของที่ระลึก 
และผลิตภัณฑพื้นบาน 
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3702 – 2001  ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว           3  (3) 
  (Introduction  to  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง  บทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการทองเที่ยว 
2. สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง บทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. เขาใจกระบวนการ  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
3. ปฏิบัติการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง  บทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  
ความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ  ดานการทองเท่ียว  ประโยชนของการทองเที่ยว  แนวความคิด
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  การอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียว 
 
3702 – 2002  การจัดการธุรกิจทองเท่ียว           3  (3) 
  (Tourism  Management  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว  การวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. สามารถดําเนินการดานธุรกิจทองเที่ยว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ซื่อสัตย  และตระหนักถึงความรับผิดชอบตองาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนในการดําเนินการและการวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. ปฏิบัติการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยว 
3. อภิปรายความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว  การใหขอมูลแก
นักทองเที่ยว  การใหขอมูลแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ทั้งทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  การอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขอมูล และ
กิจกรรมการทองเท่ียว 
 
3702 – 2003 ทรัพยากรการทองเท่ียว            3  (3) 
  (Tourism  Resources) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยว 
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 
2. ปฏิบัติการใหขอมูลและกิจกรรมการทองเที่ยวได 
3. อภิปรายความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวได 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว  การใหขอมูลแก
นักทองเที่ยว  เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ   ประวัติศาสตร   โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ  การอนุรักษ  และพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขอมูล  และกิจกรรมการทองเที่ยว 
 
3702 – 2004  พฤติกรรมนักทองเท่ียว            3  (3) 
  (Tourist  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมดานตาง ๆ  ของนักทองเท่ียวชนชาติ ตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว      แตละ

ประเภท 
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3. มีความสามารถในการกิจกรรมการทองเที่ยวใหที่เหมาะสมกับนักทองเที ่ยว 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดรูปแบบการบริการนักทองเท่ียว 
2. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวแตละประเภท 
3. รูแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยว 
4. อธิบายลักษณะอุปนิสัย คานิยม วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะอุปนิสัย  คานิยม  วัฒนธรรมดานชีวิตความเปนอยู  อาหาร  การ
แตงกายของนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ  ในกลุมประเทศทางเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  การจัด
กิจกรรมการทองเท่ียว  สําหรับนักทองเที่ยวแตละประเภท  แตละชนชาติ      การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยวชนชาติตาง ๆ 
 
3702 – 2013  พฤติกรรมและทัศนคติผูใหบริการ           3  (3) 
  (Tour  Guide  Attitude  and  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย  การสรางทัศนคติที่ดีตองานบริการ  แรงจูงใจในการ
ทํางาน  การปรับตัว  การเสริมสรางมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคม 

2. สามารถนําหลักเกณฑไปใชในการเสริมสรางพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีตอการประกอบ
อาชีพงานบริการ 

3. เห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพการบริการ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรู  ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติผูใหบริการ 
2. สรางมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมกับผูอื่น 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย  การสรางทัศนคติที่ดีตองานบริการ  แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความคิดที่สรางสรรคในงานบริการ  แรงจูงใจในการทํางาน  การเขาใจตนเองและผูอ่ืน การปรับตัว  การ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมกับลูกคา  เพ่ือนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  คุณภาพของงาน
บริการ  และทฤษฎีการใหบริการ 
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3702 – 2016   การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม        2  (3) 
  (Internet  for  Tourism  &  Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคน และสื่อสารขอมูลการทองเที่ยว 
3. มีจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของบริการตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต 
2. ปฏิบัติการสืบคนขอมูล  ตลอดจนทําการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  การเลือกใช  ISP  และการติดต้ังอินเทอรเน็ตสวน
บุคคล  IP  Address , URL , WWW , การใช  Browser  เพื่อการสืบคนขอมูล  การใช  Search  Engine ,  
Webboard , E – mail , Download – Upload ,  การสํารองต๋ัวโดยสาร และการจองที่พักผานทาง
อินเทอรเน็ต 
 
3206 – 2011  การจัดการสงออกและนําเขา           3  (3) 
  (Export – Import  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา 
2. เขาใจในพิธีการทางศุลกากร  รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงินคาสินคา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดการเจรจาซ้ือสินคาเพ่ือสงออกและนําเขา 
2. แกปญหาและอุปสรรคในการสงออกและนําเขา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการสงออกและนําเขา  วิธีการสงออกและนําเขา  การ
หาตลาดเพื่อการสงออก  และตลาดในการนําสินคาเขา  เทคนิคการเสนอสินคา  เพื่อการสงออก  เทคนิค
การจัดซื้อสินคาเพื่อนําเขา  พิธีการทางศุลกากรสิทธิประโยชนในการสงออก  และนําเขา  เงื่อนไขและ
วิธีการชําระเงินระหวางประเทศ  องคการของรัฐบาลท่ีใหการสงเสริมและสงออกและกรณีศึกษา 
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3704 – 2001 ความรูเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน         3  (3) 
  (Introduction  to  Souvenir  and  Local  Product) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงประเภทตาง ๆ ของสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
2. สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประเภทตาง ๆ ของสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
2. บอกแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
3. กําหนดราคาและสงเสริมการจัดจําหนายที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
4. ใหขอมูลสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน และบริการ
ประเภทตาง ๆ  กรรมวิธีการผลิต  แหลงวัตถุดิบ  การจัดคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑพื้นบาน  การเลือกตลาดเปาหมาย  การจัดจําหนายสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  การ
กําหนดราคาและการสงเสริมการจําหนาย  ปญหาและอุปสรรคทางการตลาดของสินคาที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑพื้นบาน  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มี
ตอสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 
 
3704 – 2002  การจัดการรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน        3  (3) 
  (Sales  Management  of  Souvenir  and  Local  Product) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการจัดการรานขายของที่ระลึก 
2. มีทักษะในการจัดการรานขายของที่ระลึก 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพขายของท่ีระลึก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลัก  วิธีการจัดการรานขายของที่ระลึก 
2. ปฏิบัติการจัดการรานขายของที่ระลึก 
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3. เลือกสินคาของที่ระลึก  มาจําหนายใหเหมาะสมกับกลุมลกูคาเปาหมาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบานที่จัดจําหนาย  หลักวิธีการจัดการรานขาย
ของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  การประชาสัมพนัธ  บัญชี  การจัดซื้อและการบริการสินคา  การตลาด
และการสงเสริมการตลาด  ศิลปการขาย  การวิจัยตลาด  การบริหารงานบุคคล  ภาษีการคาที่เกี่ยวของ  
ความสัมพันธระหวางรานขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบานกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและผูผลิต
สินคา 
 
3704 – 2003  การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน            3  (4) 
  (Souvenir  and  Handicraft  Creation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน  และการใชวัสดุอุปกรณ 
2. เพื่อใหสามารถประดิษฐของที่ระลึก และผลิตภัณฑพื้นบาน  กําหนดราคาและจําหนาย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยมีความตระหนักถึง

คุณภาพของงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกขั้นตอนการประดิษฐของที่ระลึก และผลิตภัณฑพื้นบาน 
2. จัดทําของที่ระลึก  และผลิตภัณฑพื้นบานจากวัสดุในทองถิ่น 
3. กําหนดราคา และวิธีการจัดจําหนายของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ของที่ระลึก  และผลิตภัณฑพื้นบานการเลือกใชวัสดุ  การออกแบบ  การประดิษฐ 
ทําบรรจุภัณฑ กําหนดราคา และจัดจําหนายของที่ระลึก  และผลิตภัณฑพื้นบาน  นโยบายของรัฐบาล 
 
3704 – 2004 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบาน              3  (3) 
  (Handicraft  Design and Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑพื้นบาน 
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2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบและประดิษฐผลิตภัณฑพื้นบาน 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ  มีความตระหนักถึงคุณภาพงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.    บอกประเภท  รูปแบบ  คุณสมบัติ   วัสดุ  ลําดับขั้นตอนในการออกแบบผลิตภัณฑได 
2. ปฏิบัติการออกแบบประดิษฐและพัฒนา  ผลิตภัณฑพื้นบานใหสอดคลองกับทองถิ่นและ

เอกลักษณไทยได 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ประเภท  รูปแบบ  คุณสมบัติของวัสดุ  ลําดับขึ้นในการออกแบบ   ฝกการ
ออกแบบ  ประดิษฐ  ผลิตบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑพื้นบาน  และพัฒนาใหสอดคลองกับทองถิ่น  และ
เอกลักษณไทย 
 
3704 – 2005 สัมมนาการจัดการของท่ีระลึก               3  (4) 
  (Souvenir Management Workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการวางแผนการจัดเตรียมการจัดสัมมนาและการดําเนินการจัดประชุมสัมมนา  
และการดําเนินการดานธุรกิจของที่ระลึก 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการจัดประชุมสัมมนาและการจัดดําเนินงานในธุรกิจของที่ระลึก 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดประชุมสัมมนาและการ

ดําเนินการงานในธุรกิจของท่ีระลึก 
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพธุรกิจของท่ีระลึก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและดําเนินการจัดประชุมสัมมนา 
2. แกไขปญหาเฉพาะหนาในการดําเนินงานในธุรกิจของที่ระลึก 
3. ดําเนินงานดานธุรกิจของที่ระลึก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  การวางแผน  การจัดเตรียมอุปกรณ  เคร่ืองมือสําหรับการจัดสัมมนา การติดตอ
ประสานงานเพ่ือเตรียมการ  และดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางแกปญหาตาง ๆ ในวิชาชีพ
ธุรกิจของที่ระลึก  ปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับธุรกิจของที่ระลึก  โดยใชความรูประสบการณที่ไดไดจากการ
เรียนรูวิชาชีพธุรกิจของที่ระลึก  และการฝกงาน มาประยุกตใช 
 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซือ้                3  (3) 
  (Purchasing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐบาล   รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานภาคเอกชน 

2. มีทักษะในการใชเอกสารและเทคโนโลยี 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และมีความรูสึกการมีสวนเปนเจาของ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียน  Flow  Chart  ลําดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อของหนวยงานเอกชนและรัฐบาล 
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ  และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ  สัญญาณเตือนปริมาณสินคาใน

คลังสินคา  โดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ  สวนประกอบ  วัสดุ  สินคาสําเร็จรูป  ระเบียบ
วิธีการจัดซื้อ  เทคนิคการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  จังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การจัดซื้อ  การเลือกและหาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ  
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ 
 
3212 – 2101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                3 (4) 
                (English for Tourism)  
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
2. มีทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว 
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ 
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบิน 
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการสนทนา
โตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ ฝกอาน
เอกสารการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว 
 
3212 – 2122  ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก                2 (3) 
  (English for Souvenir Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานธุรกิจสินคาที่ระลึก 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจสินคาที่ระลึก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก 
3. อานข้ันตอนหรือวิธีการผลิตสินคา 
4. เขียนขอความโฆษณาหรือประกาศภายในรานคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก ชื่อและประเภทของสินคา
ที่ระลึกที่พบเห็นบอย ๆ ในแตละทองถิ่น ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก 
การตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา การสั่งซื้อจํานวนมาก การตอรองราคาและใหสวนลด การ
คืนและเปลี่ยนสินคา การชําระเงินในรูปแบบตาง ๆ การขอบคุณและขอโทษลูกคา การกลาวลา ฝกการ
อานขั้นตอนหรือวิธีการผลิตสินคา ฝกเขียนขอความโฆษณาหรือประกาศภายในรานคา การกรอกขอมูล
ในแบบฟอรมสั่งซื้อ 
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วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมพื้นบาน 
 
3704 – 2101 มัคคุเทศกทองถ่ิน            3  (3) 
  (Local  Tour  Guide) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสําคัญ  คุณสมบัติ  บทบาทหนาที่
ของมัคคุเทศกทองถิ่น 

2. สามารถปฏิบัติงานมัคคุเทศกทองถิ่น 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมาย  ความสําคัญ  คุณสมบัติ  และบทบาทหนาที่ของมัคคุเทศกทองถิ่น 
2. ใหขอมูลและแนะนํา  ทรัพยากรทองเที่ยวในทองถิ่น 
3. ปฏิบัติงานมัคคุเทศกทองถิ่น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  คุณสมบัติมัคคุเทศก  บุคลิกลักษณะที่ดี  และศิลปะการ
พูดสําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น  บทบาทหนาที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศกทองถิ่น  การวางแผนการจัด
รายการนําเที่ยวเฉพาะทองถิ่น  การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวภายในทองถิ่น  ปฏิบัติการตอนรับ  
รับเขา – สงออก  นักทองเที่ยว  นําเที่ยวภายในทองถิ่น  แนะนําเสนทาง  ภูมิศาสตร  ขอมูล  ผลิตภัณฑ  
พ้ืนเมือง  ของที่ระลึก  ภายในทองถ่ินของตนเอง 
 
3704 – 2102 ศิลปหัตถกรรมทองถ่ิน           3  (3) 
  (Local  Arts  and  Crafts) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมทองถิ่น 
2. สามารถออกแบบและนําทรัพยากรทองถิ่นมาประยุกตเปนรูปแบบตาง ๆ  
3. เพื่อตระหนักถึงคุณคา  และการอนุรักษศิลปหัตถกรรมทองถิ่น 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทยีว 

172

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกพัฒนาวัตถุดิบที่นํามาใชกับศิลปหัตถกรรมทองถิ่น 
2. อธิบายขั้นตอนการผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา  ศิลปหัตถกรรมทองถิ่น  การเลือกทรัพยากรทองถิ่น การวางแผน  
การออกแบบ  วิธีการผลิต  การประยุกต  ประดิษฐงานศิลปหัตถกรรมทองถิ่นใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
 
3704 – 2103 การจัดการงานวัสดุ            3  (3) 
  (Materials  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการนําวัสดุในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชน 
2. สามารถปรับปรุง  ออกแบบ  และดัดแปลงแกไขหัตถกรรมในทองถิ่นใหเหมาะสมทันสมัย 
3. สามารถคัดเลือกและจัดการวัสดุเพื่อนํามาสรางอาชีพ 
4. เกิดทักษะในงานหัตถกรรมตามความสนใจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประเภทของวัสดุที่นํามาประดิษฐผลิตภัณฑพื้นบานและสินคาที่ระลึก 
2. บอกแหลงกําเนิดของวัสดุที่นํามาผลิตภัณฑพื้นบานและสินคาที่ระลึก 
3. จัดการคัดเลือกวัสดุใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการวัสดุและความสําคัญของวัสดุทองถิ่นเพื่อใชในการผลิตและจัดจําหนาย  
การปรับปรุง  ออกแบบ  ดัดแปลงและแกไขกรรมวิธีการดําเนินการผลิตและจําหนายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พื้นเมืองและสินคาที่ระลึกในทองถิ่น  เชน  งานจักสาน  งานหวาย  งานเคร่ืองเขิน  งานกระดาษ  งานปน  
ฯลฯ  การนําวัสดุทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน  คุณคาของหัตถกรรม  ประจําทองถิ่น  นโยบายของรัฐใน
การสงเสริมการผลิตและจําหนายหัตถกรรมพื้นบาน 
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3202 – 2003  กลยุทธการตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Strategies) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการและกลยุทธทางการตลาด 
2. มีทักษะการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 
3. มีจริยธรรมการใชกลยุทธการตลาดตอกลุมเปาหมายทางการตลาด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนสวนผสมกลยุทธทางการตลาด 
2. เขียนแผนงานปฏิบัติการทางการตลาด 
3. วิเคราะหตลาดเปาหมายไดชัดเจน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกลยุทธการตลาด   หลักการและกลยุทธทาง
การตลาด  แนวความคิดทางการตลาดแบบผสม  วิเคราะหตลาด  การกําหนดกลุมเปาหมาย  การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑ  การกาํหนดกลยทุธดานการต้ังราคาและนโยบายราคา  การกําหนดกลยุทธดานการ
จัดจําหนาย  การกําหนดกลยุทธดานการสงเสริมการจําหนาย 
 
3211 – 2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม          3  (4) 
  (SMEs  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจกระบวนการจัดตั้งรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการจัดต้ังรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม 
2. จัดกจิกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย 
 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทยีว 

174

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหเลือกทําเลที่ ต้ังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
กลุมเปาหมาย  รายได  จํานวนประชากรในชุมชน  การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา  คูแขงขัน ขอมูลจาก
แหลงเงินทุน  เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน  รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การขออนุญาต
การจัดต้ังธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม การจัดกิจกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย  การนํา
เทคโนโลยีมาใชในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  คุณธรรม  จริยธรรมของการประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ  5 – 8               (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ สามารถเขียนบันทึกรายงานเสนอแนะใหความเห็นสรุป
กิจกรรมองคการ  ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ  ขององคการ
วิชาชีพได 

2. เกิดความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ
รูจักชวยเหลือสังคม  มีบุคลิกภาพที่ดี  เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางดี  รูจักหารายไดการ
ออมทรัพย  มีความเปนผูนําและผูตาม 

3. มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  สามารถจัดกิจกรรมวันสําคัญ  
กิจกรรมแนะแนวการเรียน  การประกอบอาชีพ  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  และเขารวม
กิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการวางแผนจัดทําโครงการ 
2. สามารถจัดทําบันทึกรายงาน  เสนอแนะใหความเห็น  การทํากิจกรรมองคการได 
3. ประเมินผลเพื่อตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการวิชาชีพได 
4. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางองคการวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยสามารถจัดได ยืดหยุนใน
รายวิชาองคการวิชาชีพในแตละภาคเรียนตามสภาพ  แนวทางการจัด  เงื่อนไขและความเหมาะสมของแต
ละสถานศึกษา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา 
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3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ  (จัดโดยสถานประกอบการ/สถานศึกษา)           (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ  สามารถเขียนบันทึกรายงาน  เสนอแนะใหความเห็น  สรุป
กิจกรรมโครงการ  ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจัดข้ึนได 

2. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มี
บุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถวางแผนจัดทําโครงการได 
2. เขียนรายงาน  เสนอแนะใหความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการได 
3. สามารถตัดสนิการแขงขันและประกวดกจิกรรมตาง ๆ  ได 
4. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง  เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา 



 

หมวดวิชาสามัญ 
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หมวดวิชาสามัญ 
 
1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
 1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต) 
  1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
 3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
 3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 
  1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)  
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 

 1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 3000-1608 การวางแผนอาชพีตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
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 3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 2.1 กลุมวิชาภาษา  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
 3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
 3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
 3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
 3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
 3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
 3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
 3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
 3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
 3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
 3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
 3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
 3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
 3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2) 
 3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2) 
 3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
 3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
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 3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6) 
 3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4) 
 3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
 3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
 3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
 3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
 3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
 
 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
  2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4) 
 3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
 

  2.2.2  วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3) 
 3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3) 
 3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3) 
 3000-1524 สถิติ 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
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3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
(Thai for the Workplace) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

คุณธรรม 
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  
บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การดู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให   ความรู  
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การ
เขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา  เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ
เกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 
 
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 

(Practical Thai) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมี

คุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การดู  การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ 
5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ
อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย  
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชพี การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ  
ฝกการฟง  การดู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
 
3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 

(Creative Thai at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตาม

หลักเกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ

สรางเสริมคุณธรรม 
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การดู  และการพูดในงานอาชีพ  และในสังคม  
ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ 
 
3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

(Thai for Career and Social Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ

เสริมสรางคุณธรรม 
3. พูดและเขียน  เพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพท่ีดี 
4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การดู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชในงาน
อาชีพและพัฒนาสังคม  การพดูท่ีใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตอ
งานอาชพี การเขียนโครงการและประเมินโครงการ เขียนบทความ สารคดี การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและ
สงเสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม 
 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูลจาก

เร่ืองท่ีฟง และอาน 
4. เขียนบรรยาย  เขียนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม โดยใชโครงสรางทางภาษาที่

ถูกตอง 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน  

บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 



 

หมวดวิชาสามัญ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนการ
ใชคํา และสาํนวนในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติงาน เขา
ใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของภาษา ฝกการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน 
 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 2) 

เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรยีนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ  
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ

บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน 
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน

อาชีพตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน 
 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1 (2) 
  (Fundamental English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค 
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
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3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน   
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ 
4. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active & Passive 
Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียนบันทึกส้ัน 
ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีจําเปนในงานอาชีพ  
 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
  (English for Specific Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ 

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ  
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ

งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป 
4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย 
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ
สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ 
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
  (Reading English for General Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ 
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเรื่องเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ

ความเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการอานในเวลาและนอก

เวลาเรียน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความสําคัญ  
การอานหาขอมูลเฉพาะ   

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคท่ี
จําเปนตอความเขาใจ 

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต 

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสั้น ๆ จากเรื่อง
ท่ีอาน  

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ 
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือหา
ทางวิชาชีพ สารคด ีเร่ืองราวบันเทิง จากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ เร่ืองส้ัน 
เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความหมายของคํา
และขอความท่ีอาน 
 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
  (Controlled Writing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน 
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ   
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ 
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4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ การ
บันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชญิ การตอบ
รับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-mails, e-
cards 
 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (Access Multimedia in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน 

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ  
3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได

จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต 
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ   

อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรือ่งราวท่ีสนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบรวม
หลักฐานการศกึษา  โดยการนําเสนอในรปูแบบการพูด หรือการเขียน 
 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
  (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน   
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน 
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4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและ
นําเสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน 
 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
  (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ 
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน   
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ 
4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง  
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ 

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม 
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
  (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape 
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google 
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3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ  
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ 
5. สง e-mails,  e-cards 
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ที่ไดจากเว็บไซตตาง ๆ 
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต 
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ  

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน 
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ   
 
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
  (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ  
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ 
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ 
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ  
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงส่ือ ตาง ๆ   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ท่ีใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การเขียนโตตอบทาง
ธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ  การ
เขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
 
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
  (English for Fashion Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน 
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ

ตัดเย็บและแฟชั่นไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ 
4. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟช่ันในรูปแบบของ

การจดบันทึก   กรอกขอมูล 
5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บ

เส้ือผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ 
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
นําเสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ    
 
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 

(English for Textile Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ  ท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของ

การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเร่ืองราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสิ่งทอ จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง 

ผลิตภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ขั้นตอนการทํางาน     
ความปลอดภัย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใชใน
การสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนขัน้ตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
  (English for Home Economics Business) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง 
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด

บันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย  การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ศัพท สาํนวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในงานคหกรรม
สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอทั่ว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง 
ภาพประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบ
ของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
  (English for Restaurant and Hotel Food) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร 
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ

ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การให
คําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร 
 
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 

(English for Food Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ  ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร   
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ

การจดบันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศพัท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ 
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย 
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3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
  (English for Arts and Crafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ และ

หัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ

ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    

และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและประเภท
ของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะ 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงานศิลปะ การ
อานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ีเก่ียวของ 
 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
  (Job-Application English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศพัท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปสาระสาํคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ 
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน  
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร    
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4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว 

ขอมูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง 
ๆ ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน 
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
  (English for Computing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง 
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ 
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ   
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers 
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพื่อการใช

งานอยางมีประสทิธิภาพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสราง
ภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน สาเหตุและการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ ขอมูลท่ีไดจากทาง
อินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
 
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
  (English for Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และอินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

สารสนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ 
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารและขอมูล  การ
เขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน   
 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร  1 (2) 
  (Agricultural Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การ
โตตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หา
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  
การติดตอธุรกิจ E-Commerce 
 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
  (Fishery Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 



 

หมวดวิชาสามัญ 

ก - 19

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท การ
กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
นําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ  E-
Commerce 
 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
  (Independent  Study  in  English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงสื่อท่ี
หลากหลาย   

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน 
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความ

สนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา   
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย  
 
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ 1 1 (2) 
  (Maritime English 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณอากาศ   
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO Standard 
Marine Communication Phrase) 
 
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ  2 1 (2) 
  (Maritime English 2) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน  
เพ่ือการติดตอสื่อสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ 
สัญลักษณ  เครื่องหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ 
ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase) 
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3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Chinese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้น

พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตามคํา
บอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Chinese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศทาง 
เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระสําคัญ 
ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Japanese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตาม
คําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Japanese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic French) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 



 

หมวดวิชาสามัญ 

ก - 23

3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (French for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic German) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (German for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 1 3 (6) 
  (English for Industrial  Instrumentation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา  
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนสื่อความหมายเปนขอความ 
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับได
และนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (possessive 
adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ (formation & use 
of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสรางประโยคบอกเลาและ
ปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial clauses of time และ 
ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเรื่องท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
เบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ  
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3000-1252 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 2 2 4) 
  (English for Industrial  Instrumentation 2) 
จุดประสงครายวิชา  

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ  
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect และ 
past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  verb 
form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถานการณตาง ๆ  
การเขียนรายงานสั้น ๆ  
 
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
  (English for Petroleum Technology 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี 
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ 
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน และ

การพูดใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเครื่องมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี
ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง conditional 
sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing scientific 
truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and description 
of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of damage, expressing 
different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณในท่ีทํางาน  
 
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 2) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตาม
สถานการณ 

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ 

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล
อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอให
ความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเก่ียวกับโครงการ  ความ
ต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ 
 
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับที่เรียน   
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได 
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน 
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได  
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับวัฒนธรรมสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี
ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานขั้นตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ 
 
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ  
2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได 
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได 
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง 
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเครื่องมือฝกการ
ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือสรุป
เร่ืองท่ีไดอานหรือฟง 
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3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาหกรรม
แกซ และนํ้ามัน  

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการฟง
และปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริงใน
การปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 

 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 (Thai  Life and  Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอด

วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชวิีต     
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภมูิใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมิน
สถานการณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม  
วัฒนธรรมของชาติ  และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ 
 



 

หมวดวิชาสามัญ 

ก - 29

3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 (Local Wisdom) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภมิูปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบอาชีพ 

และหัตถกรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาไทย 
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน

สังคมโลก 
3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 (Geographical and History Study of Thailand) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ  ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
เอกลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 
 
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 (Thai Politics and Administration) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ

มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาประเทศและทองถ่ิน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษยชน  
การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน 

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 (Geographical Information System for Planning and Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจระบบสารสนเทศภมิูศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย

ขอมูลทางภูมิศาสตร 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ 
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต 
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information 
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 (Sufficiency Economy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ

บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขและภาคภูมิใจ 
 
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 (Environment, Technology and  Life) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ     

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ 
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2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอมและ
ระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
 
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 (Human and Environmental Arrangement) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน

อยางย่ังยืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม 
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ 
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน  
 
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 (Quality of Life and Clean Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน

เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่แวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย 
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค
การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน 
 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 (Library and Information Literacy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        

คนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ 
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด

สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ 

และเรียนรูอยางไรพรมแดน 
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ 
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูปแบบ
ตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
 
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 (Recreation for Quality of Life Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน 
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย 
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพใน

การปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย ขอบขาย ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ ลักษณะและ
บทบาทของผูนํานันทนาการ ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรปูแบบตาง ๆ  เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ 
 
3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 (Sports for Health and Personality Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย 
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก 
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท 

ประโยชนและความปลอดภัย 
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ  
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม  
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
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3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 (Life Skill) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดาํรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ                  มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน 
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชวิีต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญ องคประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
 
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 (Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง

สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสมัพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือน  
และสังคม 

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวนการ
ทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศกึษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ

กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชวิีตและวัฒนธรรมไทย 
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพยติด 

สารพิษ และอุบัติภัย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวนรวม
เก่ียวกับเร่ืองปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 
 
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 (Human  Relations  at  Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา 
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย  
กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชมุชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 (Community Health) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ 
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน 
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ 
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสขุภาพสวนบุคคลและชมุชน 
 
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
 (Buddhist Methods of Career Planning) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ 
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ 
คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย 

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 (Human Psychology and Business Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวางกลุม
บุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ 

3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
  (Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่

เก่ียวของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสบืพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
  (Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิด

สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล
เคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ 
 
3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
  (Science 3) (ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม 

3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ 
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม 
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ 
สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม 
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3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
  (Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน 
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
5. เขาใจสมบัติของสารเคมีที่นําใชในงานแตละสาขาอาชีพ 
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงาน 
พลังงานในการดํารงชวิีต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรียท่ีเก่ียวของ
กับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรยีในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของผลไม การ
ยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและในสํานักงาน 
 
3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
  (Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับเคมีและเทคโนโลยี 
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3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว

ระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาตุ  สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ
เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ  สี  
กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชื้อ  สารท่ีกออันตรายตอ
สิ่งแวดลอมโลก 
 
3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
  (Science 6)  (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน การ
ถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล 
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร 
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  
จุดศนูยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
  (Science 7)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-ไฮโดรคารบอน  
วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการวัด เวกเตอร แรง 
แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชงิมุม 
พลังงาน  

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ

วัตถุในธรรมชาติ 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห   
สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของวัตถุ 
หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมเชิงเสน   
โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
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3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
  (Science 8)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
เชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร   
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด  
เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา  แรง
ระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
  เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยกุตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผน
ออกแบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา 
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน 
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร    
 
3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3) 
  (Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป

ใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง

ปกติ การสุมตัวอยาง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตารางคา
ความจริง ประพจนที่สมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิติ  การแจกแจงคาเฉล่ียท่ี
ไดจากตัวอยางประชากร 
 
3000-1521 คณติศาสตร  2 3 (3) 
  (Mathematics 2) (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณติ
วิเคราะห 
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2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-
มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะห 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา 
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา 
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกชัน่แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห

ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงชั่นตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี
โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวางจุด
สองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรงกับ
เสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ 
 
3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3) 
  (Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน   
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน

วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะ

เปน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได 
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ
เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคาความ
จริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล  วิธีเร่ือง
สับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ 
 
3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3) 
  (Mathematics 4) (เกษตรกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี  ไป

ใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ เชิงเสน 

และการคํานวณภาษี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได 
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 
ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขั้นแบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของ
กําหนดการเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
3000-1524 สถิติ 3 (3) 
  (Statistics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิติ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได 
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได 
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย
ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบ
เก่ียวกับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และ
สหสัมพันธ 
 
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
  (Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช

ประกอบในวิชาชพี 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต

อนุพันธและอินทิกรัล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการ
แกปญหา 

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกชั่น  ความตอเน่ืองของฟงกชั่น  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกชั่นตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปริยาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาตํ่าสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกชั่นพืชคณิต ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  ฟงกชั่นเอกซ
โปเนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต 
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3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
  (Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่  
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) 

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่       
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  
วิชาชีพ 

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดับและ
อนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา 
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได 
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม
ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายชัน้กับการประยกุต 
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